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Oblikovanje, postavitev in prelom: Jure Raztočnik
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Brezplačni izvod prejmejo vsa gospodinjstva v občinah 
Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šen-
tjur, Vitanje in Zreče.

Tisk: Papirna galanterija Ferlež 
Naklada: 16.500 izvodov

Za vsebino je odgovoren upravljalec LAS »Od Po-
horja do Bohorja« – Razvojna agencija Kozjansko. 
Organ upravljanja za Program razvoja podeželja 

Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 je Mini-
strstvo za kmetijstvo in okolje. 
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V Lokalni akcijski skupini, v kateri smo ak-
tivni z našimi razvojnimi projekti Leader, 
delujemo mladi, starejši, srednja generacija 
in se čutimo zelo odgovorne do našega po-
deželja, pa tudi do urbanih sredin, glede 
razvoja in zaposlovanja, vse do tega, da bi 
imeli možnosti razvoja samooskrbe, zelene-
ga turizma, vzpostavitve delovnih mest na 
področju obnovljivih virov energije itd. To 
dokazujejo tudi naši doslej izvedeni projekti.

V zadnjem času veliko poslušamo o novih 
zelenih poklicih. Tema je aktualna, zato sem 
se udeležila posveta o tem, prebrala kar nekaj 
smernic strategij in zato na kratko povzeto 
ugotavljam, da je nujno povezovanje med 
razvojem znanosti, izobraževanja, gospodar-
stva in okolja.

Zeleni turizem je za Slovenijo prvovrstna 
trajnostna razvojna priložnost. Glede sle-
dnjega je nujno vključevati in omogočiti ve-
čjo vlogo lokalnih skupnosti v načrtovanje, 
upravljanje in odločanje o nadaljnjem upra-
vljanju in razvoju turizma v njihovem oko-
lju, v partnerskem dogovarjanju vseh ključ-
nih deležnikov. Mlade in odrasle je potrebno 
usposobiti z generičnimi znanji o trajnosti s 
primeri dobrih praks in jih spodbujati k ino-
vativnosti.

Glede samooskrbe s hrano in trajnostne 
pridelave ter predelave hrane so v Sloveniji 
odlične možnosti za razvoj ekološkega kme-
tovanja in s tem tudi predelovalne industrije, 
povezane z ekološkim kmetovanjem. Potreb-
no je spodbujati nastajanje manjših živilsko 
predelovalnih obratov, odpravljati nepotreb-
ne birokratske ovire in vseskozi osveščati po-
trošnike o prednostih kvalitetne, v Sloveniji 
pridelane hrane.

Več poudarka je potrebno nameniti trajne-
mu gospodarjenju z gozdovi. Spodbujati je 
potrebno ustvarjanje trga za lesne proizvode 
in storitve.

Spoštovani!

Spoštovani, glede na vse te zaključke, stra-
tegije, sklepe in 'uporabe besed in papirja' 
trdim, da pri nas, na območju LAS »Od Po-
horja do Bohorja«, to vse že počnemo in smo 
odličen primer dobre prakse v Sloveniji.

Sami si iskreno želimo in delamo na razvoju 
zelenih delovnih mest. Glede na izhodišča 
strateških usmeritev 2014–2020 so naši cilji 
naslednji: ustvariti uveljavljen sektor in nova 
delovna mesta v proizvodnji in vzdrževanju 
trajnostnih (zelenih) tehnologij, zanesljivost 
oskrbe z energijo, trajnostno gospodarje-
nje in upravljanje z naravnimi viri, razvoj 
okoljsko odgovornega turizma, predvsem v 
zavarovanih območjih in območjih Natura 
2000, vlaganja v učinkovit prostorski razvoj, 
okoljsko infrastrukturo, dvig prehranske 
samooskrbe, razvoj in prilagajanje kmetij-
ske dejavnosti v luči prilagajanja okoljskim 
standardom, ohranjanje kvalitete in rodnosti 
tal, izkoriščanje potenciala malih kmetij ter 
spodbujanje in promocija lokalne proizvo-
dnje. Vse to že konkretno razvijamo.

Kljub temu pa, ko odkrito pogledamo, vidi-
mo tudi naslednje.

Da se v večini primerov vsak kmet sam zase 
bori za vzpostavitev namakalnih sistemov in 
akumulacij. Za to ni namenjenega investicij-
skega denarja. Ko pride suša in ko hoče imeti 
dober ekološki pridelek, pa ni vode ali je ta 
predraga. Ko pridejo poplave, ni udejanjenih 
protipoplavnih ukrepov. Ali se motim?

Ko mladi zaključijo šolanje in se izobrazijo 
za poklice na področju biotehnike (zeleni 
poklici), ne dobijo zaposlitve. Saj je tudi 
mladi zdravniki ne. Ali pa bi morali biti bolj 
prodorni in prilagodljivi?

Ko hočejo mladi razvijati npr. turistične 
kmetije in dopolnilne dejavnosti ter različne 
oblike obrti, se pogosto zatakne pri pridobi-
vanju raznih dovoljenj in zbiranju investicij-
skih sredstev. Ali se motim?

Ko se naši mojstri in obrtniki ozirajo po 
poslih, trenutno iščejo razpise z avstrijske 
strani. Tam na veliko zaposlujejo mizarje, 
stavbarje in druge mojstre. Naša nova in sta-
ra zgodba je tudi, da se naš prvovrstni les še 
vedno prodaja na tuje. Ali se motim?

In ko se na podeželju trudimo za zeleni turi-
zem, razvijamo učne poti, vodenje v naravi, 
ohranjamo stavbno, etnološko dediščino, 
prirejamo čudovite prireditve, obujamo stare 
kmečke običaje, izvajamo glasbene dogodke, 
se učimo, govorimo tuje jezike, pridelujemo 
zdravo hrano, razvijamo podjetniške vsebine 
itd. Toda ali lahko mlade družine preživijo s 
takšno samozaposlitvijo in novimi davki ter 
zaprtimi investicijskimi potmi? 

Pa kljub vsem naštetim izzivom lahko z do-
bro voljo zapišem naslednje.
Na razpolago imamo naravne in človeške 
vire.

Velik potencial predstavlja področje med-
generacijskega sodelovanja, sodoben vseži-
vljenjski način izobraževanja in vzpostavlja-
nje prijaznega okolja za projekte socialnega 
podjetništva. Dejstvo je, da mi to že delamo 
in razvijamo. Le še bolj se moramo povezo-
vati, še bolj iskati priložnosti na našem po-
deželju, še bolj moramo biti srčni. V državni 
upravi in v lokalnih skupnostih moramo 
opuščati držo nepraktičnih pomembnežev, 
saj smo tam zaradi ljudi. Še bolj si mora-
mo pomagati in biti inovativni v vsem tem, 
predvsem pa etični.

Spoštovani, pa saj prav gotovo to vse že de-
lamo, kajne?

Staška Buser

StRateGija evRopSkeGa in SlovenSkeGa Razvoja do leta 2020 je doSeGati 
tRajnoStno RaSt in Razvoj tudi z uStvaRjanjem zelenih delovnih meSt

Določanje kakovosti vode – dijaki ŠC Šentjur v 
skupnem delu z dijaki iz Šole za gospodarjenje na 
področju naravovarstva, okoljevarstva Yspertal.

Določanje kakovosti talObrezovanje v travniškem sadovnjaku na ekološkem 
posestvu ŠC Šentjur
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lokalna akcijSka Skupina »od pohoRja do BohoRja«
Lokalna akcijska skupina »Od Pohorja do 
Bohorja« (LAS) je bila leta 2008 ustanovlje-
na kot lokalno razvojno partnerstvo neprofi-
tnega značaja na območju občin Dobje, Do-
brna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, 
Vitanje in Zreče. Območje omenjenih občin 
predstavlja zaokroženo podeželsko območje 
s podobnimi značilnostmi ter predvsem s 
skupnim ciljem doseči trajnostni in celostni 
razvoj podeželja. Pri tem izhaja iz obstoječih 
možnosti in potreb, saj okolje samo pripra-
vlja in izbira projekte. 

Člani LAS »Od Pohorja do Bohorja« so poleg 
omenjenih občin tudi predstavniki različnih 
društev, združenj, lokalnega gospodarstva, 
različnih javnih ustanov in služb ter aktiv-
ni posamezniki, ki želijo s skupnim delom 
prispevati k celostnemu razvoju podeželja. 
Upravljalec LAS »Od Pohorja do Bohorja« je 
Razvojna agencija Kozjansko, ki predstavlja 
vmesni člen med LAS ter Leader pisarno na 
Ministrstvu za kmetijstvo in okolje (MKO) 
ter zagotavlja potrebno strokovno podporo 
območju pri uresničevanju ciljev, ki si jih 
je le-to zastavilo v svojem razvojnem doku-
mentu, t. j. Lokalni razvojni strategiji LAS. 

Na območju LAS “Od Pohorja do Bohorja” 
je do sedaj zaključenih 52 od skupno 72 pro-
jektov, ki so vključeni v Letni izvedbeni na-
črt (LIN) oziroma Načrt izvedbenih projek-
tov (NIP) za posamezno leto v obdobju med 
leti 2008 in 2012.  Skupna višina vseh do 
sedaj zaprošenih Leader sredstev oz. sredstev 
sofinanciranja za 52 projektov znaša okrog 
648.800,00 evrov, od tega znaša višina že iz-
plačanih Leader sredstev okrog 560.500,00 
evrov.  Projekti, ki se še izvajajo bodo predvi-
doma zaključeni do konca leta 2014.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je febru-
arja 2013 z odločbo potrdilo drugi Načrt 
izvedbenih projektov (NIP) za leto 2012 v 
celoti, t.j. vsebino, dinamiko in višino Lea-
der sredstev v višini okrog 127.600,00 evrov 
za vseh 12 projektov. 

Vse ostale informacije o delovanju Lo-
kalne akcijske skupine »Od Pohorja do 
Bohorja«, razpisih ter novicah o projek-
tih in delovanju LAS lahko spremljate 

na spletni strani
http://las.ra-kozjansko.si.

Osnovne značilnosti LAS
»Od Pohorja do Bohorja«

Obsega območje 7 občin:
Dobje, Dobrna, Oplotnica, 
Slovenske Konjice, Šentjur, Vi-
ranje, Zreče.

Velikost območja: 528,9 km2.

Število prebivalcev: 49.232.

Ustanovitelji LAS: javni (občine, 
javne institucije ...), ekonomski 
(podjetja, kmetije ...) in zasebni 
(društva, posamezniki) sektor.

LAS imajo svojo Lokalno ra-
zvojno strategijo.

Članstvo v LAS je odprto.
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PROJEKTI IZ LETNEGA IZVEDBENEGA NAČRTA ZA LETO 2011 in IZ NAČRTA IZVEDBENIH PRO-
JEKTOV ZA LETO 2012, KI SO SE ZAKLJUČILI KONEC LETA 2012 IN V LETOŠNJEM LETU

Dotik spomina

S ciljem osvestiti prebivalstvo o demenci so 
bila izvedena predavanja različnih vsebin, 
vezanih na demenco: značilnosti demence, 
vedenjske in psihične spremembe, način ko-
munikacije z obolelim, skrb za ohranjanje 
psihičnih in fizičnih aktivnosti ter vključe-
vanje oseb z demenco v aktivno družbo. Iz-
dana je bila ilustrirana brošura Babi postaja 
čudna, vse pozabi z dodanimi napotki za 
svojce oseb z demenco.
Nosilec: Združenje Zahodnoštajerske pokraji-
ne za pomoč pri demenci Spominčica Šentjur

Razvoj blagovne znamke Okusi 
Rogle
Oblikovana je blagovna znamka (BZ) Okusi 
Rogle s ciljem okrepiti prepoznavnost de-
stinacije Rogla – Pohorje, ki zajema občine 
Oplotnica, Slovenske Konjice, Vitanje in 
Zreče, v Sloveniji in izven meja. V blagov-
ni znamki so združeni kulinarični, kulturni 
in ostali ponudniki omenjenega območja. 
V okviru projekta je bil izdelan Pravilnik o 
podeljevanju kulinaričnega znaka Okusi Ro-
gle, organizirane prireditve pod okriljem BZ 
Okusi Rogle, izdelana brošura ipd. Močan 
poudarek je bil dan na promociji projekta, 
izvedene so bile tudi številne izobraževalne 
delavnice.
Nosilec: Unior, d. d., Program Turizem

Rekonstrukcija objekta konjeni-
škega centra z ureditvijo sanitarnih 
prostorov  ter garderobe
Cilj projekta je bil zagotovitev osnovnih po-
gojev za izvajanje dejavnosti Konjeniškega 
društva Blagovna z osnovno vzpostavitvijo 
objekta konjeniškega centra in ureditev sa-
nitarnih prostorov ter garderob. S tem bo 
populaciji v občini in širše dana možnost iz-
vajanja dejavnosti na področju konjeništva: 
izobraževanje mladih na področju konjeni-
škega športa in nadaljnji razvoj konjeniškega 
turizma in nadaljevanje društvene dejavnosti.
Nosilec: Konjeniško društvo Blagovna

Krepitev dediščinske skupnosti v 
Vitanju, Znanje preteklosti upora-
bimo danes za boljšo prihodnost
Namen projekta je bil dvigniti zavest o kul-
turni dediščini in pomenu njenega ohra-
njanja kot razvojnega potenciala v občini 
Vitanje in vključevati mlade v raziskovanje 
kulturne dediščine. V projektu so bili iden-
tificirani dediščinski razvojni potenciali 
občine Vitanje, obnovljena in sanirana dva 
objekta dediščine (Kuzmanova žaga v Vita-
nju in preužitkarska hiša na Beškovnikovi 
domačiji), opravljen popis predmetov zbirke 
v Beškovnikovi kašči, evidentirana Kuzma-
nova žaga v Vitanju in izvedene delavnice ter 
mladinski raziskovalni tabor.
Nosilec: Turistično društvo Vitanje

Sanitarna oskrba obiskovalcev 
Slivniškega jezera

Z uspešno zaključenim projektom je zagoto-
vljena najnujnejša sanitarna oskrba obisko-
valcev območja Ramna ob Slivniškem jezeru 
s sodobno čistilno napravo, kar pozitivno 
vpliva na okolje in neposredno na kakovost 
vode v Slivniškem jezeru. Ob koncu projek-
ta je bila organizirana zaključna prireditev. 
Projekt prispeva h kvalitetni turistični po-
nudbi ob Slivniškem jezeru.
Nosilec: Janja Polenšek, s. p.

Rimarije s podeželja
Projekt so v Vrtcu Slovenske Konjice izvajali 
s predšolskimi otroki v enoti vrtca v Kra-
jevni skupnosti Žiče. Oblikovana in izdana 
je monografija Rimarije s podeželja, kjer je 
predstavljena dediščina kraja skozi otroške 
oči in medgeneracijsko sodelovanje. V knjigi 
so predstavljena krajša besedila z rimami in 
otroške ilustracije – kar so otroci spoznali, 
doživeli z raziskovanjem podeželja (naravna, 
kulturna dediščina, domača obrt, ustno izro-
čilo, znanja, veščine).
Nosilec: Vrtec Slovenske Konjice

Prašne ceste Zreškega Pohorja nas 
povezujejo
Na hribovskem območju treh krajevnih 
skupnosti Zreškega Pohorja, KS Resnik, KS 
Skomarje in KS Gorenje, so bila izvedena 
investicijsko vzdrževalna dela za ureditev 
makadamskih cest, kjer so na nadmorski vi-
šini ok. 1.000 m številne samotne kmetije. 
Cilj je bil omogočiti boljše prometne pove-
zave na območju teh krajevnih skupnosti in 
izboljšati pogoje življenje. Projektni partner 
Turistično društvo Resnik Rogla je v sklopu 
Jakobovih dni organiziral Jakobov pohod.
Nosilec: Krajevna skupnost Skomarje

Informacijska točka VSEVED

Na Ponikvi je vzpostavljen večjezični infor-
macijski terminal Vseved in spletna stran.  
Vseved in spletna stran omogočata obisko-
valcem stalen in brezplačen dostop do turi-
stičnih informacij kraja in občine Šentjur. S 
tem prispevata k boljši prepoznavnosti ob-
močja, znamenitosti in ponudbe in zagota-
vljata 24 urni dostop do turističnih informa-
cij. Ob koncu projekta je bila izvedena tudi 
novinarska konferenca.
Nosilec: Turistično olepševalno društvo Poni-
kva

Po poteh izročila – zapisi ljudskega 
pripovedništva iz Dobja pri Plani-
ni
V okviru projekta sta bili izdani dve samo-
stojni avtorski literarno-likovni izdaji, Le-
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genda o nastanku Dobja in  Zgodbe s Han-
dila,  ki se navezujeta na izročilo iz lokalnega 
okolja in predstavljata etnološko, zgodovin-
sko, leposlovno ter turistično-promocijsko 
gradivo. Izvedeni so bili trije kulturno pripo-
vedovalski dogodki z namenom ohranjanja 
in oživljanja ljudskega izročila.
Nosilec: Marija Plemenitaš

Slovenske Konjice – mesto cvetja in 
vina v zvoku in besedi

Obiskovalcem turističnih lokacij v občini 
Slovenske Konjice je sedaj omogočena celo-
vita, inovativna, večjezična in drugačna pred-
stavitev kulturno-zgodovinskih turističnih 
zanimivosti z interaktivnim multimedijskim 
pristopom in kombinacijo avdiovodenja, ki 
predstavlja svež pristop k turistični ponudbi 
občine. Obiskovalci se lahko po Žički Kartu-
ziji sprehodijo z avdiovodniki in večjezičnim 
zemljevidom avdiovodenja. Izdelana je bila 
tudi večjezična zloženka ostalih zanimivosti 
v občini ter izvedena novinarska konferenca.
Nosilec: Javni zavod Splošna knjižnica Slo-
venske Konjice – TIC Slovenske Konjice

Rekreativno učna pot S klopce na 
klopco
Označena in urejena je planinska rekreativ-
no-učna pot S klopce na klopco v dolžini 20 
km po celotni Krajevni skupnosti Slivnica 
pri Celju. Opremljena je z informacijskimi 
tablami s poučno vsebino o naravni in kul-
turni dediščini, z vpisnimi knjigami in žigi, 
smernimi vetrnicami na razglediščih. Izde-
lana sta promocijska zloženka in vodnik po 
poti. V času trajanja projekta so bile izvede-
ne različne promocijske aktivnosti.
Nosilec: Planinsko društvo Slivnica pri Celju

Prek spleta od oreha do turizma
V delu ekološkega nasada orehov je urejen 
razstavno-degustacijski prostor. V sklopu 
projekta je bila oblikovana in izdelana tudi 
embalaža za 4 različne sete produktov, ki je 
dopolnila linijo izdelkov Dobrote Slomško-
ve Ponikve ter Oreh iz Slovenije. Izdelana 
sta kostuma za Blažeta in Nežico, ki pona-
zarjata Slomškovo zgodbo Blažeta in Nežice 

v Nedeljski šoli, ki sta postala promotorja 
Slomškovih pisnih del. Vzpostavljena je ve-
čjezična spletna stran, izvedene so bile pro-
mocijske aktivnosti.
Nosilec: Romanca Rečnik, dopolnilna dejav-
nost na kmetiji

Pod dežnikom kulturne dediščine 
v turizmu

Izdelani so turistični materiali z vsebinami s 
področja kulturne, naravne in sakralne dedi-
ščine območja občine Šentjur. Označenih je 
27 kulturnih in zgodovinskih spomenikov v 
občini, izdelana je spletna aplikacija za vode-
nje dogodkov v občini Šentjur in prevede-
na spletna stran občine (podstran turizem) 
v treh jezikovnih različicah. Pod okriljem 
projektnega partnerja Knjižnice Šentjur je 
bila  izvedena literarno kreativna delavnica 
in izdan zbornik te delavnice Jezik je treba 
spoštovati in izdana didaktična slikanica 
Učilnica pod orehi. Projekt prispeva k večji 
prepoznavnosti območja kot turistične desti-
nacije. 
Nosilec: Razvojna agencija Kozjansko

Za čistejše okolje v občini Dobje
V okviru projekta se je uredila rastlinska či-
stilna naprava ter vgradila mala komunalna 
čistilna naprava za naselje Ravno v občini 
Dobje. Rastlinska ter mala komunalna čistil-
na naprava sta primera dobre prakse čišče-
nja odpadnih voda s pomočjo alternativnih 
tehnologij na območjih razpršene poselitve. 
Hkrati sta tudi učni okolji za poučevanje in 
učenje o naravnih procesih, ki se odvijajo v 
ekosistemih. 
Nosilec: Občina Dobje

Zvedel sem nekaj novega
V času trajanja projekta je bila vzpostavlje-
na tematska stran v časopisu Šentjurčan, ki 
je predstavljala različne vsebine v treh te-
matskih sklopih: Strokovnjakov kotliček, 
Kotliček za inovacije, Eko kotliček. S po-
sredovanjem informacij o kmetijski politiki, 
ekologiji in o inovacijah je projekt prispeval 
k boljši informiranosti bralcev časopisa. Vse 
informacije, zbrane v časopisu, so bile pred-

stavljene širši javnosti tudi v obliki kataloga. 
Izvedene so bile številne promocijske aktiv-
nosti in strokovno srečanje ob koncu projek-
ta.
Nosilec: MAVRICA, Intelektualne storitve, 
Marijana Novak, s. p.

Ureditev prostora za aktivnosti v 
naravi

V okviru projekta je urejen prostor, name-
njen oddihu in aktivnostim, druženju v 
naravi, ob potoku Brezničica v Oplotnici. 
Opremljeni so trije »piknik« prostori. Po-
samezen prostor je opremljen s kaminom, 
mizo s klopmi in nadstreškom. Urejeno je 
otroško igrišče, dovoz in parkirni prostor ter 
vzpostavljena spletna stran  za predstavitev 
nove turistične ponudbe v občini Oplotnica.
Nosilec: Klub ribičev Oplotnica 

Spoštovanje dediščine – krogotok 
tradicije, znanja in sodobnosti

V okviru projekta je bil postavljen lesen 
skedenj, v katerem je urejen stalni razstavni 
prostor o lončarstvu. Izvedene so bile lon-
čarske in različne tematske delavnice (eko-
loško kmetovanje ipd.) z otroki OŠ Ponikva 
in OŠ Ob Dravinji iz Slovenskih Konjic. V 
sodelovanju z otroki je bil oblikovan glinen 
spominek kraja Ponikve. Aktivnosti projekta 
so prispevale k razvoju delovnega mesta in 
dopolnilne dejavnosti na ekološki kmetiji 
Buser.
Nosilec: Staška Buser
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Grajska učna pot Žusem
Nosilec: Društvo Izviri Dobrina

Turistični vodnik po Dobrni
Nosilec: Občina Dobrna

Čar izročila
Nosilec: Tajfun Planina,  d. o. o

Z MOJE DEŽELE – vzpostavitev koopera-
tivnih prodajnih kanalov za trženje lokalno 
pridelane hrane s promocijo lokalnih bla-
govnih znamk
Nosilec: Mladinski center Dravinjske doline

Zaljubljeni v naravo – z vetrom v laseh po 
pohorskih poteh
Nosilec: LTO Rogla - Zreče, GIZ

Obnova parne lokomotive Slovenske Ko-
njice
Nosilec: Občina Slovenske Konjice

Zbirni centri za biomaso
Nosilec: T5, d. o. o.

Turistično kolesarska cesta ob Slivniškem 
jezeru – 1. faza
Nosilec: Občina Šentjur

PROJEKTI IZ LIN 2011, 1. in 2. NIP za leto 2012, KI SE ŠE IZVAJAJO

Ureditev nasada energetske rastline Mi-
scanthus gigantus za potrebe ekoturizma
Nosilec: Jože Bučer

Geomantija Kalobje Rifnik Resevna
Nosilec: Krajevna skupnost Šentjur – Rifnik

Unikatno trženje
Nosilec: Ljudska univerza Šentjur

Kneippov park
Nosilec: Dom starejših Šentjur

Bolj vidni, bolj prepoznavni – skupna 
promocija območja LAS
Nosilec: Razvojna agencija  Kozjansko

Pohodne in kolesarske poti – spletni por-
tal, mobilni portal in zloženka
Nosilec: Planinsko društvo Dramlje

Razišči, občuti, užij destinacijo Rogla – 
Pohorje
Nosilec: LTO Rogla - Zreče, GIZ

Živimo zdravo
Nosilec: Marijana Novak, s. p.

Kmet in kartuzijanec z naravo v turizmu
Nosilec: Romanca Rečnik, dopolnilna dejav-
nost na kmetiji

Življenje in priložnosti mladih na pode-
želju
Nosilec: Društvo za mednarodno pomoč in 
prijateljstvo IRFF

Označitev Kačjega gradu in promocijski 
materiali
Nosilec: JZ za turizem, šport in kulturo Do-
brna

Učna pot: Od perišča v Oplotnici skozi 
Oplotniški vintgar do  kamnoloma v Ce-
zlaku
Nosilec: Turistično društvo Oplotnica

Projekt Razišči, občuti, užij desti-
nacijo Rogla - Pohorje

V letu 2012 smo se LTO Rogla - Zreče, GIZ 
prijavili na 2. javni poziv LAS »Od Pohorja 
do Bohorja« za oddajo predlogov projektov 
za izvajanje lokalne razvojne strategije v letu 
2012. Namen prijave je bil izvesti promo-
cijske aktivnosti območja destinacije Rogla 
- Pohorje, ki poleg občine Zreče zajema še 
občine Slovenske Konjice, Oplotnica in 
Vitanje, ter pridobiti dodatni promocijski 
material. Z izvajanjem projekta smo začeli 
januarja 2013. Projekt zajema naslednje ak-
tivnosti:
 ‒ izdelavo turističnega vodnika po destina-
ciji Rogla-Pohorje, v katerem bodo gostje 
našli nasvete, katere znamenitosti in zani-
mivosti si lahko ogledajo,

 ‒ izdelavo novega kataloga turističnih ponu-
dnikov,

 ‒  izdelavo žepnega zemljevida občin desti-
nacije,

 ‒ izdelavo promocijskega filma destinacije, 
ki ga bomo posneli v sodelovanju s Kul-
turno umetniškim društvom Vladko Mo-

horič Zreče, ki je partner v projektu,
 ‒ izdelavo drobnega promocijskega materi-
ala (ovratni trakovi, vložne mape, nosilne 
vrečke, beležke),

 ‒ izvedbo dveh sejemskih nastopov v Avstri-
ji,

 ‒  izvedbo študijske ture po destinaciji za raz-
lične ciljne skupine in medije,

 ‒ objave v medijih in izvedbo zaključne no-
vinarske konference.

V sodelovanju s Šolskim centrom Slovenske 
Konjice - Zreče izvajamo šest različnih izo-
braževalnih in motivacijskih delavnic za turi-
stične ponudnike, in sicer učenje dveh tujih 
jezikov, računalniški tečaj, pripravo izdelkov 
za trg in kategorizacijo turističnih objektov.

Tadeja Waldhuber,
LTO Rogla - Zreče, GIZ
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Katalog Zeleni snop

V okviru Leader projekta  Z moje dežele je 
bila izdana publikacija –  katalog ponudni-
kov izdelkov in storitev blagovne znamke 
Zeleni snop, ki so jo na Razvojni agenciji 
Kozjansko letos tudi uradno registrirali.
Namen registracije blagovne znamke in iz-
daje kataloga je bil združiti ponudnike bla-
ga in storitev z območja sedmih občin med 
Pohorjem in Bohorjem in njihovo ponudbo 
predstaviti na enem mestu, pod skupno bla-
govno znamko.  V katalogu je predstavlje-
nih 19 ponudnikov, postopek vključitve 
novih ponudnikov pa je še vedno odprt in 
se je možno kadarkoli vključiti v članstvo. 
Vse potrebne informacije glede postopka 
vključitve najdete na spletni strani Razvojne 
agencije Kozjansko: http://www.ra-kozjan-
sko.si/Z-moje-dezele.html. 

Od ideje do njene realizacije. Tako se je za-
čelo tudi letošnje potovanje na jugovzhod 
Slovenije. Po predstavitvi uspešnega Leader 
projekta Gremo v zidanice, ki se odvija na 
območju sosednje LAS Obsotelje in Kozjan-
sko in po predavanju gospoda Matjaža Pa-
vlina, idejnega vodje butičnega turističnega 
produkta turizem v zidanicah, se je porodila 
radovednost, kako to poteka v praksi in že 
so se začela usklajevanja za organizacijo ek-
skurzije. 

Lepo število članov LAS »Od Pohorja do 
Bohorja« se je v torek, 4. junija 2013, v 
zgodnjih jutranjih urah odpravilo proti ko-
koškini bedri v vinorodno in gričevnato Do-
lenjsko in preko Gorjancev tja daleč v Belo 
krajino, kjer so nekoč, v  Valvasorjevih časih, 
Kranjci nosili bela oblačila. 

Kaj smo doživeli in videli pove pester pro-
gram, kaj odnesli v svojih srcih in mislih, 
bodo povedali prihodnji projekti, sodelova-
nje in povezovanja. 

Prvi postanek je bil v Šentrupertu z ogle-
dom muzeja na prostem Kozolci. Kozolci so 
slovenska arhitekturna posebnost, ki pa žal 
zadnja desetletja zelo propada. Zato so se v 
Šentrupertu odločili, da bodo postavili mu-
zej kozolcev. Tam trenutno stoji 19 kozolcev 
različnih starosti in tipov. Projekt je sofinan-
ciran iz sredstev Evropskega skada za regio-
nalni razvoj. V okviru parka poteka uredi-
tev dveh točk, in sicer info točke in centra 
za ohranjanje kulturne dediščine. Ureditev 
obeh točk je financirana iz sredstev Leader. 

Naša naslednja postaja je bil naravni park 
Zagraški log, ki se razteza na površini cca 7 
ha in je last vaške skupnosti. Pred leti so tu 
uredili in očistili park, nato so postavili nekaj 
zanimivih objektov stavbne dediščine, sedaj 

Ogled primerov dobrih praks razvoja podeželja na območju LAS Dolenjska in Bela krajina 
pa s sredstvi Programa za ravzoj podeželja, 3. 
os, obnavljajo tudi nastanitvene kapacitete. 
Po kosilu v Kaplarjevem mlinu in predsta-
vitvi najuspešnejših LAS projektov na Do-
lenjskem in v Beli krajini smo se odpeljali 
v vinorodno Grčevje, kjer smo se srečali s 
projektom Turizem v zidanicah.
 
Skozi zgodbo turizma v zidanicah nas je po-
peljal gospod Matjaž Pavlin. Začeli smo z 
ogledom kompleksa treh starih zidanic, ki 
se obnavljajo. Ena, najstarejša, se že dve leti 
uspešno trži, druga je bila ravnokar obno-
vljena, tretja pa še čaka. V vznožju Grčevja, 
na Pahi, na Matjaževi domačiji smo si ogle-
dali 150 let staro prenovljeno domačijo in 
multivizijo Zgodba o cvičku ter spoznavali, 
kako se v turizmu pripravljajo zgodbe, saj 
je domačija, tako kot zidanice, prejela sre-
brnega Sejalca za drugi najbolj inovativni 
turistični produkt v Sloveniji. Na domačiji 
smo imeli prezentacijo projekta Turizem v 
zidanicah. Obiskovalca se dotakne sprejem 
in odnos do gosta, ki mogoče seže celo dlje 
od povedanega. 

Pozno popoldne smo se odpravili še v Belo 
krajino. Na poti smo imeli krajši postanek v 
Občicah, kjer je Društvo Kočevarjev staro-
selcev zasadilo stare sadne sorte za zbiranje 
genskega materiala in uredilo muzej starega 
orodja, vse to s pomočjo sredstev Leader. V 
neposredni bližini te lokacije živi tudi naša 
duhovita turistična vodnica, gospa Darja, ki 
nam je povedala, da je tukaj, kjer se začenja 
Kočevski rog, zares domovanje medvedov – 
eden jo je nekoč celo presenetil ob jutranji 
kavici. 

Dan smo zaključili v Šokčevem dvoru v vasi 
Žuniči, tik ob hrvaški meji, kjer se s pomo-
čjo Leader sredstev že leta zelo uspešno razvi-
jajo. Obnovili so staro uskoško hišo, ki sedaj 

služi kot info točka za Krajinski park Kolpa, 
ki je bil proglašen za Evropsko destinacijo 
odličnosti. V dvoru se odvijajo tudi številne 
delavnice in izobraževanja. 

Bela krajina je torej destinacija, za katero je 
v tem natrpanem dnevu ostalo premalo časa 
in ravno dovolj za ponovno odkrivanje belo-
kranjskih steljnikov, Metliške črnine, Kolpe 
in lanenih oblačil, pa Zelenega Jurija in be-
lokranjskih pisanic. 

Elena Zupanc
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Glavni vir naložb na ravni EU bo v pri-
hodnjem razvojnem obdobju 2014–2020 
predstavljalo pet (5) skladov: Evropski sklad 
za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad, 
Kohezijski sklad, Evropski kmetijski sklad za 
razvoj podeželja (EKSRP) in Evropski sklad 
za pomorstvo in ribištvo. Podlaga za črpa-
nje EU sredstev bodo konkretni operativni 
programi posameznih držav članic, katerih 
usklajevanja z Evropsko Komisijo (EK) bodo 
potekala po posredovanju le teh EK.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je v me-
secu juliju 2013 že objavilo prvi osnutek 
Programa razvoja podeželja RS za obdobje 
2014–2020 (PRP 2014–2020), ki se sofi-
nancira iz EKSRP. V primerjavi s trenutnim 
PRP prihodnji uvaja nekaj pomembnih spre-
memb, s čimer želi prispevati k večji ciljni 
osredotočenosti in usmerjenosti v konkretne 
rezultate pri nadaljnjem razvoju podeželja.

Na področju politike razvoja podeželja je 
tako opredeljenih 6 prednostnih nalog: 
1. pospeševanje prenosa znanja in inovacij 

v kmetijstvu, gozdarstvu in na podežel-
skih območjih,

2. krepitev konkurenčnosti vseh vrst kme-
tijstva in krepitev vitalnosti kmetij,

3. spodbujanje organiziranja živilske in 
neživilske verige ter obvladovanja tvega-
nja v kmetijstvu,

4. obnova, ohranjanje in izboljševanje 

oSnutek pRoGRama Razvoja podeželja RS v oBdoBju 2014–2020

ekosistemov, povezanih s kmetijstvom 
in gozdarstvom,

5. spodbujanje učinkovite rabe virov ter 
podpiranje kmetijskega, živilskega in 
gozdarskega sektorja pri prehodu na 
nizkoogljično gospodarstvo, odporno 
na podnebne spremembe,

6. spodbujanje socialne vključenosti, 
zmanjševanja revščine in gospodarskega 
razvoja podeželskih območij.

Bistvene novosti v PRP 2014–2020 so na-
slednje:
 ‒ delitve programa na posamezne osi ni več, 
 ‒  izvajalo se bo 13 ukrepov, nekateri izmed 
njih bodo razdeljeni v več podukrepov,

 ‒  podnebne spremembe, skrb za okolje in 
inovacije bodo neločljiv element vseh 
ukrepov PRP 2014-2020,

 ‒  v središče PRP je prav tako postavljen pre-
nos znanja ter inovacije,

 ‒  večja ciljna usmerjenost investicijskih 
podpor, namenjenih povečevanju produk-
tivnosti in konkurenčnosti,

 ‒  večja ciljna naravnanost kmetijsko-okolj-
skih podnebnih plačil in možnost indivi-
dualnega izbora dodatnih zahtev, ki jih bo 
izvajal upravičenec poleg osnovnih zahtev,

 ‒  ekološko kmetovanje postane samostojen 
ukrep,

 ‒  ukrep Zgodnje upokojevanje kmetov se 
ukinja,

 ‒  zagonska podpora za mlade kmete ne bo 
več povezana z lastniškim prevzemom, 

temveč z upravljanjem kmetijskega gospo-
darstva,

 ‒  diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti bo 
vezana na kmeta ali člana kmečkega go-
spodinjstva,

 ‒  pri ukrepu Ustanovitev skupin proizvajal-
cev se le ta širi tudi na področje gozdar-
stva,

 ‒  prvič se uvaja ukrep Dobro počutje živali,
 ‒  prav tako se uvaja nov ukrep Sodelovanje, 
ki bo podpiral raznovrstne oblike sodelo-
vanja s ciljem lažjega premagovanja eko-
nomskih, okoljskih idr. omejitev,

 ‒  pri ukrepih Leader bodo morali LAS-i v 
svojih razvojnih dokumentih opredeliti 
eno ali največ dve ključni tematski podro-
čji za razvoj območja.

Predvidena dinamika dela:
 ‒ 5. 7. 2013 – objavljen Osnutek PRP 
2014–2020 ter pričetek javne razprave,

 ‒ 26. 8. 2013 – predstavitev bistvenih ugo-
tovitev javne razprave na Pomurskem sej-
mu v Gornji Radgoni,

 ‒ konec septembra 2013 – posredovanje 
dokumenta Evropski Komisiji in pričetek 
pogajanj,

 ‒ prvi javni razpisi iz PRP 2014–2020 bodo 
objavljeni po potrditvi PRP 2014–2020, 
predvidoma v 2. polovici leta 2014, v 
kolikor bodo pogajanja tekla kot je zasta-
vljeno.
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Projekt ALPA je razvojni projekt. Ukvarja se 
z izzivi sodobnega načina življenja in delova-
nja, ki prodirajo tudi v oddaljena planinska 
območja, obenem pa želi z združevanjem 
znanja in izkušenj različnih strok ohranjati 
avtohtoni način življenja planin. Projektna 
območja so izbrana na obeh straneh sloven-
sko-avstrijske meje. V okviru projekta bo 
ocenjena ustreznost trenutnega načina go-
spodarjenja na območjih, pripravljeni  bodo 
tudi predlogi za izboljšanje. Lastnikom bo 
nudena pomoč pri razvijanju idej za storitve 
ali turistične izdelke z območja.

Revitalizacija planinskih pašnikov predsta-
vlja posek, odstranjevanje grmovne in dreve-
sne zarasti na Mulejevem vrhu in Ostruščici 
(skupaj okrog 30 ha) ter mulčenje štorov. 
Gre za velik in kompleksen poseg, ki ga bo 
izvajalo GG Slovenj Gradec, naročil pa la-
stnik zemljišč, Sklad kmetijskih zemljišč 
in gozdov Republike Slovenije. Projektno 
aktivnost koordinira partner Občina Zre-
če v sodelovanju z Zavodom RS za varstvo 
narave. Sečnja bo potekala od julija in bo 
v primeru ugodnega vremena predvidoma 
končana do konca leta oz. najkasneje v prvih 
mesecih 2014.

Odstranjevanje drevesne zarasti na Pohorju – ponovna vzpostavitev pohorskih planj v drugi polovici leta 2013

Razvoj podeželja v oBčinah laS »od pohoRja do BohoRja«

Obisk Sunite Williams

24. maja je v Vitanje ponovno prišla astro-
navtka iz NASE Sunita Williams. Dopoldan 
se je udeležila druženja z osnovnošolci iz vse 
Slovenije ter tudi iz Vitanja. Učenci so zanjo 
pripravili razne izzive, ki jih je z veseljem iz-
vedla in premagala. Postavili so ji zanimiva 
vprašanja in tako iz prve roke izvedeli, kako 
je biti astronavt in kakšno je bivanje v veso-
lju. Sunita (marsikdo jo kliče kar Suny, kar 
pomeni sonček – in res je pravi sonček) je 
s svojo prisotnostjo razveselila otroke in jim 
dala veliko življenjskih nasvetov. Predvsem je 
poudarila, da njena pot ni bila lahka in da 
je morala vanjo vložiti ogromno truda, da je 
postala astronavtka. Po končanem druženju 
so se mladi s Sunito še fotografirali.

Sunita je nato odšla na ogled razstave in bila 
je navdušena. Spomnila se je tudi zadnjega 
obiska v Vitanju, ko KSEVT-a še ni bilo, in 
izrazila spoštovanje do Občine Vitanje, ker ji 
je uspelo realizirati izgradnjo KSEVT-a. V znan-
stveno-informacijskem središču KSEVT je 
imela tudi intervju.

V večernih urah je bila Sunita slavnostna 
gostja prireditve Intertekst – astronavtka/
kozmonavtka.

Anja Slapnik

Območje urejanja planj

Sunita Williams je navdušila osnovnošolce iz vse Slovenije
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Svečana seja Občinskega sveta Ob-
čine Zreče

Na predvečer občinskega praznika je v Kul-
turnem domu pri Termah Zreče potekala 
svečana seja Občinskega sveta Občine Zre-
če. Kulturni program je zasnovalo Kulturno 
umetniško društvo Vladko Mohorič, avtor 
dramskega prizora pa je bil Martin Mrz-
dovnik. V kulturnem programu, v katerem 
je bila navzočim odkrita skrivnost nastanka 
grba občine Zreče, so nastopili gledališka 
skupina KUD Vladko Mohorič Zreče, an-
sambel za staro glasbo Capella Carniola, 
mlajša folklorna skupina KUD Vladko 
Mohorič Zreče in trobilni kvartet Društva 
godbenikov Zreče. Za sceno je poskrbel Vr-
tec Zreče. Slavnostni govornik je bil župan, 
mag. Boris Podvršnik, ki je prejemnikom 
podelil letošnja priznanja Občine Zreče.

Naziv častni občan občine Zreče je bil post-
humno podeljen Mirku Klemnu za nepre-
cenljivo vlogo pri razvoju gospodarstva, dru-
štvenih organizacij ter krajevnih in lokalne 
skupnosti.

Zlati grb Občine Zreče je prejel Drago Vrho-
všek za dolgoletno uspešno delo z mladimi, 

doseganje vrhunskih rezultatov na področju 
športa ter njegov prispevek k razvoju Nogo-
metnega kluba Zreče.

Srebrni grb Občine Zreče je prejel Avgust 
Skaza za dosežene uspehe, ki pospešujejo ra-
zvoj kulturne in glasbene dejavnosti na zre-
škem, ter za dolgoletno organizacijsko delo v 
Društvu godbenikov Zreče.

Praznik občine Dobrna

Junij je mesec, ko občina Dobrna praznuje 
svoj praznik. Tako je v petek, 14. junija, bila 
v dvorani Zdraviliškega doma slavnostna 
seja Občinskega sveta Občine Dobrna. Med 
kulturnim programom so bila podeljena 
priznanja Občine Dobrna za leto 2013 ter 
priznanja zlatim osnovnošolcem OŠ Dobr-
na. Slavnostno sejo je povezovala Alja Tihle 
Hren, poleg prejemnikov priznanj, svetnikov 
Občinskega sveta Občine Dobrna in župana 
pa so se je udeležili še povabljeni gostje iz so-
sednjih občin, predstavniki društev, organi-
zacij, odborov in komisij ter številni občani. 

Tudi letos je praznični utrip popestrila God-
ba Dobrna, ki je pred Zdraviliškim domom 
igrala v pozdrav prihajajočim gostom in s 
slovensko himno odprla slavnostno sejo.  
Nadalje je župan Občine Dobrna Martin 
Brecl predstavil dosežke v zadnjih letih delo-
vanja Občine Dobrna. Ob prazniku občine 
Dobrna je čestital vsem dobitnikom pri-
znanj, zlatim osnovnošolcem  in občanom. 

Letošnji kulturni program so poleg Godbe 
Dobrna sooblikovali prejemniki priznaj za 
leto 2013, in sicer: Sestre Jakob, Ljudske 
pevke, literarni ustvarjalec Josip Bačić in av-
tor pesniške zbirke Bojan Vrečer ob klavirski 
spremljavi Petre Rebernik.

Sledila je podelitev priznanj zlatim osnov-
nošolcem OŠ Dobrna, to je učencem, ki so 
vsa osnovnošolska leta zaključili z odličnim 
uspehom, in sicer: Anji Mešlin in Katji Žer-
jav. Obema smo zaželeli, da bi na nadaljnji 
srednješolski poti dosegali še takšne rezultate 
in uspehe. 

Temu je sledil najbolj svečan dogodek prire-
ditve, podelitev priznanj Občine Dobrna za 
leto 2013.

Srebrni grb Občine Dobrna je prejela sku-
pina pevk ljudskih pesmi Sestre Jakob in 
vokalna skupina Ljudske pevke iz Dobrne. 

Bronasti grb Občine Dobrna so prejeli lite-
rarni ustvarjalec Josip Bačić, Karli Jevnišek 
in Jožica Špegel.

Županska priznanja za leto 2013 so bila po-
deljena Bojanu Vrečerju, avtorju pesniške 
zbirke in ljubiteljskemu fotografu, ter Dragu 
Adamiču, športnemu zanesenjaku na podro-
čju nogometa.

Prireditev je slovesno zaključila Godba Do-
brna pod vodstvom kapelnika Mitje Maro-
ška.

Zdenka Kumer

Letošnji dobitniki nagrad Občine Dobrna

Letošnji prejemniki priznanj Občine Zreče



stran 12 | avgust 2013 | 

Podpis pogodbe za dokončanje del 
na objektu Vrtec Dobrna

15. maja 2013 se je na Dobrni zgodil po-
memben dogodek, tako za občino kot tudi 
za njene občane. Martin Brecl, župan Ob-
čine Dobrna, je z Lovrencem Krapežem, 
prokuristom podjetja VG5, d. o. o., Ljublja-
na, podpisal pogodbo za dokončanje del na 
objektuVrtec Dobrna.

Občina Dobrna je bila primorana, zaradi 
kršitev pogodbenih obveznosti konec me-
seca avgusta 2012, prekiniti pogodbo z iz-
vajalcem za rušitev in gradnjo objekta Vrtec 
Dobrna. Po prekinitvi pogodbe so potekale 
aktivnosti, vezane na unovčitev bančne ga-
rancije, izvedbo končnega obračuna, predajo 
dokumentacije, čiščenje objekta in gradbišča 
… Po izvedbi le-tega se je lahko pričelo s pri-
pravo novih popisov in razpisne dokumen-
tacije za izvedbo novega javnega naročila za 
razliko še neizvedenih del. Na novo javno 
naročilo se je prijavilo sedem ponudnikov, 
izmed katerih je komisija izbrala najugo-
dnejšega. Zaradi naknadno vloženega revi-
zijskega zahtevka so do razrešitve revizijskega 
zahtevka s strani državne revizijske komisije 
vse aktivnosti na projektu stale. Po umiku 

Podpis pogodbe za dokončanje del na objektu Vrtec Dobrna

zahtevka konec meseca aprila pa je sledil 
podpis pogodbe z izbranim izvajalcem, pod-
jetjem VG5, d. o. o., iz Ljubljane.

Vrednost operacije Vrtec Dobrna je ocenjena 
na 1.948.037,67 evra z DDV. Gradnja vrtca 
se financira s sredstvi proračuna Občine Do-
brna (50,72 %), sredstvi Eko sklada (7,31 
%) in sredstvi Evropskega sklada za regional-
ni razvoj (41,97 %).

Vrtec bo priključen na toplotno črpalko vo-
da-voda, otrokom najprijetnejše talno gretje 
bo dopolnjeno s stropnim sevalnim hlaje-
njem, rekuperacija bo dosegala 80 % izko-
ristek, deževnica bo zbrana in uporabljena, 
centralni nadzorni sistem pa bo omogočal 
optimizacijo delovanja vseh sistemov. Z iz-
gradnjo vrtca bo občina zagotovila kvalite-
tne prostorske kapacitete za izvajanje pred-
šolskih programov v petih oddelkih. Občina 
in njeni občani bodo pridobili objekt, ki bo 
otrokom in vzgojiteljem nudil prijeten pro-
stor in kvalitetne pogoje za izvajanje predšol-
ske vzgoje in izobraževanja.

Urška Vedenik

Slovenske Konjice bogatejše za 
športno igrišče in tekaško stezo

Športno igrišče na Kajuhovi ulici in tekaško 
stezo Park občani uporabljajo sicer že kar 
nekaj časa, v petek, 14. junija 2013, pa sta 
župan Miran Gorinšek in direktor Zavoda 
za šport Samo Pinter obe pridobitvi, skupaj 
vredni okoli 110.000,00 evrov, tudi uradno 
odprla.

Na športnem igrišču na Kajuhovi so za zdaj 
nameščeni koši za igranje košarke, v načrtu 
pa je še postavitev golov za igranje nogome-
ta. Tekaška steza Park, ki je dolga 1.100 me-
trov, pa skupaj s fitnesom na prostem nudi 
brezplačno kakovostno vadbo v naravi.

V Ločah nova cesta, pločnik in jav-
na razsvetljava

Vsako leto je del praznovanja občinskega 
praznika tudi zaključena večja investicija na 
področju infrastrukture. Tako je tudi letos, 
saj mednje zagotovo sodita projekt pločnik 
za pešce Loče–Mlače z avtobusnima postaja-
liščema in obnova cestnega odseka Loče–Li-
poglav–Tičevo. 

Pločnik ob prometni regionalni cesti skozi 
Loče je dodana vrednost k varnosti pešcev in 
sprehajalcev, ki jih je na tem območju veliko. 
Za izvedbo hodnika za pešce v skupni dolži-
ni 400 metrov in par avtobusnih postajališč 

na Mlačah je bilo na javnem razpisu izbrano 
podjetje VNG Krajnc iz Žalca. Dela v sku-
pni vrednosti 210.000,00 evrov so se pričela 
izvajati novembra 2012 in zaključila v juniju 
2013. Poleg hodnika za pešce in paroma av-
tobusnih postajališč v naselju Mlače se je na 
obravnavanem območju zgradila tudi javna 
razsvetljava, uredila meteorna kanalizacija za 
odvodnjavanje regionalne ceste ter postavila 
prometna signalizacija.

Na Ostrožnem je bilo isti dan slovesno pri 
domačiji Črešnar, saj je bil v zadnjih mesecih 
obnovljen odsek ceste Loče–Lipoglav–Tiče-
vo. Na novo se je uredil kratek odsek ceste 
proti Črešnarjevim. Cestišče so preplastili, 
uredili jarke in ponekod namestili varovalno 
ograjo. Naložba je vredna 115.000,00 evrov, 
denar se je zagotovil iz investicijskih sredstev 
Krajevne skupnosti Loče.

Vse investicije so bile s ponedeljkovima slo-
vesnostma uradno predane namenu.

Občina Slovenske Konjice,
Urad župana

Slavnostni rez traku ob odprtju obnovljenega odseka ceste Loče–Lipoglav–Tičevo
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OBRAZLOŽITEV:
Objekt KSEVT v Vitanju, delo arhitektur-
nih birojev Bevk-Perović, Dekleva-Gregorič, 
Ofis ter Sadar+Vuga, je s svojo večplastno, 
uporabno in simbolno sporočilnostjo  mor-
da ena najkompleksnejših arhitektur v Slo-
veniji vseh časov, ki sega s svojim vplivom 
daleč preko regionalnih meja vse do koz-
mičnih razsežnosti. Je poklon in spomenik  
Hermanu Potočniku Noordungu, pionirju 
kozmonavtike, ki je s knjigo Problem vo-
žnje po vesolju – raketni motor kot prvi od-
prl človeku vrata v kozmična prostranstva. 
Gradnja te ikonske arhitekture v spomin na 
znamenitega Slovenca je vsekakor prvovr-
stno državotvorno dejanje ob zavedanju, da 
ostanejo kulture brez spomenikov v zgodo-
vinskem prostoru neme. Je hkrati dokaz, da 
je mogoče sanjati, razmišljati in graditi tudi 
izven okvirov danega in možnega. Vendar je 
KSEVT mnogo več kot samo spomenik in 
muzej.  Je edinstvena institucija, namenjena 
''kulturalizaciji vesolja''.  Njen kulturni ve-
soljski program je priložnost tako za ume-
tnost kot znanost, je kozmopolitski prostor 

njunega združevanja ob raziskovanju tistega, 
kar lahko le slutimo, ne moremo pa še dou-
meti. ''Vesoljski muzej'' v Vitanju je  name-
njen tudi lokalnim prebivalcem, njihovim 
društvom, knjižnici ipd. Je mesto srečevanja 
in dnevna soba kraja. S svojo pojavnostjo ni 
le simbolno pomembna lokalna stavba, tem-
več tudi nov, prepoznaven objekt na kultur-
nem zemljevidu Evrope. Odlično opravljena 
arhitekturna naloga sicer konkurenčnih slo-
venskih arhitekturnih birojev je pomembno 
sporočilo slovenski politiki, da je mogoče 
uspešno sodelovanje kljub različnosti, če je 
le prisotna skupna volja in jasen cilj. Arhi-
tekturna zasnova stavbe KSEVT izhaja iz 
načrta bivalnega kolesa,  kakor je opisano 
v Potočnikovi knjigi Problem vožnje po ve-
solju – raketni motor. Stavba je monolitna 
betonska zgradba, ki sestoji iz dveh nizkih 
valjev. Dinamika med njima ustvarja vtis 
lebdenja in vrtenja. Osrednji razstavni pro-
stor obkroža glavno, okroglo dvorano, ki se 
z gornjimi raziskovalnimi prostori povezuje 

skozi valjast dvoetažni prostor. Avtorji so s 
tem želeli poudariti interakcijo med pro-
gramom lokalne skupnosti in znanstvenim 
programom KSEVT. Glavno krožno dvo-
rano obdaja z obeh strani polkrožna klanči-
na, ki predstavlja osrednji razstavni prostor. 
Na vrhu klančine je prehod v manjši valj 
stavbe – v prvo nadstropje, ki je namenje-
no študijskim in raziskovalnim potrebam 
ter knjižnici.  Avtorji objekta so uspeli  na 
poetičen in arhitekturi lasten način slediti 
konceptu postgravitacijske umetnosti, ume-
tnosti v radikalno drugačnih, nezemeljskih 
razmerah, ki zahteva od avtorjev mentalno 
in formalno prenovo gravitacijske izkušnje. 
Z arhitekturnimi sredstvi so pričarali obču-
tek lebdenja v galerijskem delu objekta, ki 
ga dopolnjuje še domiselna postavitev raz-
stave 100 monumentalnih vplivov Hermana 
Potočnika in temelji na konstruktivistično 
suprematističnih konceptualnih izhodiščih, 
delo oblikovalca Mihe Turšiča in atraktorja 
Dragana Živadinova.

plečnikova naGRada za leto 2013
Podelitev PLEČNIKOVIH ODLIČIJ, Moderna galerija, Ljubljana, 22. 4. 2013

Plečnikovo nagrado za leto 2013 so prejeli avtorji: Matija Bevk, Vasa J. Perović, Aljoša Dekleva, Tina Gregorič, Rok Oman, Špela Videčnik, 
Jurij Sadar, Boštjan Vuga  za Kulturno središče evropskih vesoljskih tehnologij, KSEVT v Vitanju.
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Nove izboljšave za hrame učenosti 

Ko so šolarji stekli počitnicam naproti, se je 
za Občino Šentjur pričelo naporno delov-
no poletje. Zatem, ko je bila lani temeljito 
obnovljen objekt šole na Planini pri Sevnici 
(predlani zgrajeno zunanje športno igrišče),  
je letos na vrsti še telovadnica, obsežna dela 
pa so se pričela na objektu OŠ Dramlje. 

Z obnovo telovadnice bo izvedena še tre-
tja in zadnja faza prenove OŠ Planina pri 
Sevnici, ki bo tako končno dobila ustrezne 
pogoje za izvajanje devetletke. Obnovo so-
financirata resorno ministrstvo in Fundacija 
za šport. Z gradbenimi odri pa je obdana OŠ 
Dramlje, kjer se izvaja temeljita energetska 
sanacija precej dotrajane šole. Poleg sanacije 
fasade, kritine in stavbnega pohištva je nuj-
no urediti tudi sanitarije in sistem ogrevanja 
itd.. S tem se bodo izboljšali pogoji za učen-
ce in zaposlene, zmanjšali se bodo negativni 
vplivi na okolje, predvsem pa se bo močno 
zmanjšala poraba energije in s tem povezani 
stroški za ogrevanje. Občina Šentjur 1,7 mi-
lijona evrov vredno investicijo sofinancira s 
sredstvi, uspešno pridobljenimi s strani Eko 
sklada. 

Trajnostni razvoj v občini Dobje (v 
preteklem letu 2012)

Občina Dobje si je ob svoji ustanovitvi za-
dala dolgoročni cilj zagotavljati kvalitetno 
bivalno okolje v skladu z načeli trajnostnega 
razvoja, varstva narave in varstva virov. V za-
dnjem (enoletnem ) obdobju sta se v okviru 
programa razvoja podeželja  izvedla kar dva 
projekta, ki prispevata k ohranjanju narav-
nih virov in ohranjanju nesnovne kulturne 
dediščine. 

V projektu z naslovom Za čistejše okolje v 
občini Dobje,  katerega nosilec je bila Ob-
čina Dobje, je bila izvedena vgradnja male 
komunalne čistilne naprave za 30 popula-
cijskih enot ter rastlinske čistilne naprave za 
25 populacijskih enot v naselju Ravno. Izve-
deni sta bili tudi 2 predstavitveni delavnici 
za otroke in krajane, v katerih je bil pred-

stavljen princip delovanja obeh čistilnih na-
prav. S tem je bil dolgoročno rešen problem 
čiščenja odpadnih voda za naselje Ravno in 
zadoščeno zakonskim zahtevam.

V projektu z naslovom Po poteh izročila, 
zapisi ljudskega pripovedništva iz Dobja pri 
Planini sta bili izdani dve knjižni izdaji, v 
katerih sta se predstavila dva nova kulturna 
ustvarjalca, avtorica obeh knjižnih del ter av-
tor risb. Gre za prvo uradno promocijsko iz-
dajo Občine Dobje in tudi prvo zapisano in 
urejeno zbirko ljudskih pripovedi z območja 
Dobja pri Planini. Izvedeni so bili tudi trije 
javni promocijsko-pripovedovalski dogodki. 
Celotno dogajanje predstavlja kontinuiteto 
umetniškega ustvarjanja v smislu ohranjanja 
kulturne dediščine, ki je eden od medijev za 
vzpostavljanje trajnostnega razvoja v lokalni 
skupnosti.

Oba projekta sta se izvajala v okviru  izvaja-
nja Lokalne razvojne strategije Lokalne ak-
cijske skupine »Od Pohorja do Bohorja« in 
pridobila del nepovratnih sredstev iz Evrop-
skega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Pred sanacijo OŠ Dramlje so učilnice pomagali seliti učitelji, učenci, njihovi starši in marsikateri krajan

Otroci spoznavajo rastlinsko čistilno napravo
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Spoštovani kmetovalci,

vzemite si čas in obvestilo, ki je pred vami, 
preberite do konca, saj boste mogoče našli 
priložnost za dodatni zaslužek na svoji kme-
tiji. 

Na pobudo ravnateljice JZ Vrtec Zreče je bil 
na Občini Zreče organiziran sestanek, ki ga 
je vodil župan mag. Boris Podvršnik. Sode-
lujoči smo razpravljali, kako spodbuditi naše 
kmetije, ki so predvsem samooskrbne, da bi 
začele viške pridelkov tržiti in počasi večati 
pridelavo na svojih površinah. V medijih je 
veliko govora o kratkih prehrambnih veri-
gah, jejmo lokalno, sezonsko in še bi lahko 
naštevali. Z Zakonom o javnem naročanju 
(Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 
18/11, 90/12 z dne 30. 12. 2012) in Ured-
bo o zelenem javnem naročanju (Uradni list 
RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13) 
so dejansko dane možnosti, da lahko kmetje 
svoje pridelke in izdelke neposredno tržijo.

Naj na kratko povzamem omenjene pravne 
podlage:
 ‒ Zakon o javnem naročanju sedaj dopušča, 
da lahko javne ustanove (vrtec in šola) do 
20 % javnih naročil izvzamejo iz razpisa 
in te pridelke kupijo iz lokalnega okolja 
(okoliških kmetij),

 ‒  Uredba o zelenem javnem naročanju nala-
ga javnim ustanovam (vrtec in šola), da v 
svoje jedilnike vključujejo ekološko pride-
lana živila, in sicer 5 % do 31. 12. 2013, 
od 1. 1. 2014 pa mora biti ta delež 10 %.

Ravnateljica JZ Vrtec Zreče Marinka Ko-
vše in ravnatelj JZ Osnovna šola Zreče Ivan 
Olup sta zelo zainteresirana, da bi čim več 
pridelkov lahko dokupila od okoliških kme-
tij. 

Več si lahko ogledate v spodnji tabeli z 
vrsto živila in količino, ki jo za prehrano 
porabita JZ vrtec in osnovna šola v Zrečah. 
Navedeni podatki so informativni.

Jejmo lokalno, zdravo, sezonsko

Pridelki se s kmetije lahko tržijo iz osnov-
ne kmetijske dejavnosti, zato ne potrebujete 
dodatne registracije. Urejeno morate imeti 
Dovoljenje za uveljavljanje pravice do pa-
všalnega nadomestila. Ko pripeljete naroče-
no živilo v javni zavod, oddate naročilnico 
in napišete račun (obrazci se dobijo v vsaki 
papirnici). 

Če imate predelane kmetijske pridelke (živi-
la v zadnji tabeli), morate dejavnost registri-
rati na upravni enoti (Dopolnilna dejavnost 
na kmetiji). 

Na sestanku smo si postavili naslednje cilje:
 ‒ v novembru bomo organizirali okroglo 
mizo na temo Jejmo lokalno, zdravo, se-
zonsko, kjer bodo svoje izkušnje predsta-
vili pridelovalci, ki bodo začeli tržiti svoje 
pridelke javnim ustanovam,

 ‒  če bo interes za pridelavo dovolj velik, 
bomo v prihodnjem letu poskušali orga-
nizirati skupino proizvajalcev, ki bi bila 
dovolj močna, da bi lahko svoje pridelke 

Pridelava zelenjave na nadmorski višini 600 m (česen že lepo raste)

in izdelke tržila tudi gostinskim ponudni-
kom v naši občini in širše.

Ravnatelja javnih zavodov se zavedata, da bo 
lokalno pridelana hrana nekoliko dražja, kot 
je ta, ki jo dobijo preko javnih naročil.

Vsi, ki bomo sodelovali s pridelavo in doba-
vo hrane z javnima zavodoma, se moramo 
zavedati, da bodo to hrano uživali naši otro-
ci, zato je naša dolžnost, da pridelamo varno 
hrano.

Za vse dodatne informacije in vprašanja smo 
vam na voljo:
 ‒ Občina Zreče, tel. št.: (03) 757 17 00

Informacije glede količine, dobave, cene pri-
delkov:
 ‒  Javni zavod Vrtec Zreče, tel. št.: (03) 757 
38 50,

 ‒  Javni zavod Osnovna šola Zreče, tel. št.: 
(03) 757 56 20.

Informacije o kmetovanju, izkušnjah z ne-
posredno prodajo, ekološkem kmetovanju, 
varstvu rastlin v ekološkem kmetovanju, pri-
javi v kontrolo ekološkega kmetovanja:
 ‒  Bernard Sadek, 031 674 249.

Bernard Sadek,
nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji

ŽIVILO KOLIČINA ŽIVILO KOLIČINA ŽIVILO KOLIČINA 
CVETAČA 310 kg BROKOLI 50 kg SOK 1500 l 
KROMPIR 8600 kg ČESEN 50 kg KISLO 

ZELJE 
380 kg 

ČEBULA 500 kg FIŽOL 
ZRNJE 

100 kg KISLA REPA 480 kg 

SOLATA 1000 kg KUMARE 120 kg MLEKO 6300 l 
KORENJE 381 kg PARADIŽNIK 400 kg SKUTA 80 kg 
BUČKE 180 kg PAPRIKA 100 kg KRUH 3600 kg 
ZELJE 
SVEŽE 

500 kg POR 200 kg MESO 
GOVEJE 

600 kg 
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Druženje s plemenom Serreti na 
Brinjevi gori

Na zadnjo soboto v juniju smo izvedli pohod 
V skrivnostni svet Brinjeve gore in druženje 
s Kelti, ki smo ga organizirali v LTO Rogla 
- Zreče GIZ. Dvakrat nam je že pohod žal 
odpadel zaradi slabega vremena, tokrat pa so 
keltski bogovi bili uslišani in so nam pričara-
li lep sončen dan. Dvajset pohodnikov se nas 
je tako odpravilo peš na goro. 

na oBmočju laS »od pohoRja do BohoRja« najdete zanimive tuRiStične 
pRodukte in znamenitoSti

Ko smo prispeli do cerkve Matere Božje, 
je tam ravnokar potekala maša. Le nekaj 
metrov stran pa smo jih končno zagledali 
– keltsko rekonstrukcijsko skupino in inter-
pretacijo dediščine – pleme Seretti! Najprej 
sta do nas pristopila poglavar plemena Ardr 
in duhovni vodja Druid Kerne. Vendar ni-

smo smeli takoj pristopiti k njim. Dogovorili 
smo se, kaj si bomo izmenjali, sami pa smo 
morali opraviti še prijetno nalogo, preden so 
nas spustili k sebi. In tako se je končno pri-
čelo čudovito druženje s Kelti. Najprej smo 
spoznavali življenje le-teh, kako so živeli, kaj 
je ostalo za njimi v sedanjem času in kaj nas 
lahko naučijo njihovi nauki. Čas se je pre-
prosto ustavil, saj se ni nikomur mudilo do-
mov, še več, tudi noben telefon ni zazvonil. 
Sprehajali smo se po gradišču in prisluhnili, 
kaj nam sporočajo drevesa. Tistim, ki pa jim 
ni bilo do sprehoda, so skušali tkati na star 
način. Nekateri so poležavali ob ognju, drugi 
pa so si izdelovali prstane. V plemenu Serreti 
so nas pogostili s zelo okusno mesno-zele-
njavno juho. Vsem je Druid vrgel še vrbove 
paličice in jim odgovoril na njihova skrivno-
stna vprašanja. Pozno popoldan smo se od 
naših prijateljev poslovili. Želimo si izvesti 
še več takšnih dogodkov in bili bi veseli, da 
bi se jih udeležilo več turističnih delavcev ter 
ponudnikov v naši destinaciji Rogla Pohorje, 
saj lahko na takšen način skrivnosti Brinjeve 
gore delimo tudi s turisti oziroma obiskoval-
ci, ki obiščejo naše kraje.

Urška Firer

Novost na Dobrni – sejem vsakega 
13. v mesecu

Od aprila dalje poteka na Dobrni vsakega 
13. v  mesecu sejem. Na sejmu, ki je odprt 
8.00–17.00 je tako možno kupiti najrazlič-
nejše izdelke, od sadja, zelenjave, bižuterije, 
mesnin, tekstila, obutve in obrti iz različ-
nih koncev Slovenije.  Organizatorji sejma 

Opus Humanum domuje v Žički 
kartuziji 

V sklopu Konjiških 
dnevov 2013 se je 
v torek, 18. junija 
2013, v Žički kartuzi-
ji zgodil prav poseben 
dogodek – odkritje 
skulpture OPUS HU-
MANUM, kovanega 
obeležja, ki na sim-
bolni ravni predstavlja 

povezavo Žičke kartuzije s kartuzijo Pleterje, 
kot edino živo kartuzijo v jugovzhodni alpski 
regiji Evrope. Kovana skulptura in pritrditev 
na kamniti monolit, ki je ostanek vogalnega 
kamna šestnajstih požganih celic v kartuziji 
Pleterje leta 1943, je v avtorski pristojnosti 
brata Janeza Hollensteina. 

Darilo kartuzije Pleterje je prvi korak k orga-
niziranemu povezovanju kartuzij v združenje 
Meniške poti Slovenije, katerega osnovni cilj 
je večja prepoznavnost tako doma kot v tu-
jini.

prihajajo iz Stare Cerkve na Dolenjskem, k 
sodelovanju pa so povabili tudi lokalna dru-
štva in pridelovalce domače prehrane.  Veseli 
smo, da je sejem dobro obiskan, saj želimo 
obogatiti ponudbo kraja – tako za naše ob-
čane kot tudi za dnevne obiskovalce našega 
kraja in tudi za turiste, ki so na preživljanju 
dopusta v Termah Dobrna.

Marija Švent

Tako domačini kot turisti lahko kupijo domače dobrote vsakega 13. v mesecu

Keltska mesno-zelenjavna juha je udeležencem zelo teknila
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Stara trška dama v novi preobleki

Urejena središča krajev so eden izmed ciljev 
Občine Šentjur, ki skrbi, da bi bila njihova 
podoba domačinom in obiskovalcem pri-
jazna. Hkrati pa je treba misliti na njihovo 
funkcionalnost in na varovanje kulturne 
dediščine. V zadnjih letih je občina posege 
razpršila na vaška jedra – rezultat sta preno-
vljeni središči Dobrine in trga na Ponikvi, 
letos se s prenovo vrača v mesto Šentjur, v 
središče, v Zgornji trg.

Eden vrhuncev Slomškovega let 2012 v Ob-
čini Šentjur, v katerem je bila slavnostno 
obeležena 150-letnica smrti slovitega rojaka, 
je bilo novembrsko odprtje preurejenega va-
škega jedra oziroma trga na Ponikvi. Poleg 
prenovljenega trga je bila urejena še družab-
na oaza s postavitvijo paviljona, obnovljeno 
je bilo staro obzidje, obnova se je smiselno 
nadaljevala pod cerkvijo z novo potjo proti 
pokopališču. Na Ponikvi so med drugim s 
tem posegom dobili izjemno prireditveno 
prizorišče.

Zelo priljubljeno pa je med Šentjurčani in 
obiskovalci še eno prizorišče – Zgornji trg.  
Slednji je središče dogajanja mestu, saj pre-
more dobro obiskane muzejske zbirke, gale-
rijo, tam ima prostore tudi TIC. Vendar bo 
prepoznavna veduta trškega središča mesta 

Šentjur kmalu še izpopolnjena, še lepša. 
Novo garderobo bo dobila še ena stara trška 
dama, stanujoča v Ulici skladateljev Ipav-
cev 30.  Tudi s pomočjo denarnice evropske 
gospode – evropskih sredstev za regionalni 
razvoj ter iz proračuna botrice Občine Šen-

septembra, ko bo Šentjur v kulturnem domu 
igral The Doors, 8. septembra pa v vrtu Ipav-
čeve hiše pričakal Še eno pomlad – uglasbe-
no poezijo Franeta Milčinskega Ježka v iz-

Iz Šentjurskega poletja 2013 v pe-
stro jesen

Občina Šentjur v sklopu prireditev pod sku-
pnim imenom Šentjursko poletje že vrsto let 
združuje raznoliko in izjemno pestro dogaja-
nje širom občine. Za vse okuse se najde ne-
kaj, in če vam že aktualne razmere narekuje-
jo dopust v zavetju domačega dvorišča, vas 
bodo kulturni, športni, turistični in etnolo-
ški dogodki zazibali v prijetno vzdušje.

Najde se nekaj za vse okuse in vse genera-
cije. Ja, precej ste že zamudili, a Šentjursko 
poletje se nadaljuje. Tako se lahko v nedeljo, 
25. avgusta, na Prevorju podate po Guzaje-
vih poteh, pohod boste sklenili v Šentvidu. 
Istega dne, zvečer ob 21. uri, pa se boste v 
vrtu Ipavčeve hiše v Zgornjem trgu nasme-
jali monokomedijii Marka Korenjaka Sku-
pajsva.com.  Hotel Žonta 30. avgusta gosti 
legendo jazza Mio Žnidarič s Steve Klink 
triom – pozor, dama je na odru že 20 let, kar 
obeležuje z izjemnim repertoarjem. Takoj 
naslednjega dne se nasmejte lahkotni kome-
diji mladinske gledališke skupine – Moški 
kabaret. 1. september si rezervirajte za Pla-
nino pri Sevnici in ogled starih kmečkih obi-
čajev ter povorke na tradicionalni Angelski 
nedelji.  Rokersko nostalgični boste lahko 7. 

tjur. Prenova fasade in stavbnega pohištva 
ter notranjih inštalacij je vredna 825.000,00 
evrov, vendar bodo za ta denar gospe uredili 
tudi park z ohranitvijo kostanjevega nasada, 
tisti, ki bodo prišli na obisk, pa bodo lahko 
parkirali na novo urejenem parkirišču.

Staro šentjursko mestno jedro bo s sanacijo zgradbe in kostanjevega nasada še atraktivnejše za obiskovalce

Ramna plaža ob Slivniškem jezeru se je v začetku avgusta zibala v jazz  in latino ritmih 

vedbi hčere Nane. Šentjursko poletje 2013 
bo z vrta in Zgornjega trga odnesel Kulturni 
prepih v soboto, 14. septembra. 
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vaRovanje okolja je naša dolžnoSt do naSlednjih GenaRacij

Do novih vodovodnih in kanaliza-
cijskih priključkov 

Dostop do javne urejene komunalne infra-
strukture je dandanes samoumevnost, malo-
dane civilizacijski minimum. V po površini 
eni največjih občin v Savinjski regiji, občini 
Šentjur (223 km²), pa je urejanje infrastruk-
ture velik logistični in finančni zalogaj. Ve-
liko metrov cevi je treba zgraditi, da bi šen-
tjurska gospodinjstva prišla do priključkov 
na vodovodni in kanalizacijski sistem. Letos 
bo v to smer narejenih več pomembnih ko-
rakov. 

Tako se je že pričela izgradnja kanalizaci-
je – za projekt Dograditev kanalizacijskega 
omrežja na Čistilno napravo Šentjur – 2. 
faza je občina pridobila sofinancerska sred-
stva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj 
v višini 85 odstotkov vrednosti investicije. 
Gradilo se bo kar v štirih KS, na območju 
Vrbnega, zgornjih Lokarij, v Hruševcu in 
Gorici pri Slivnici. Po zaključku investici-
je in dobrih 4,3 kilometra  novozgrajenih 
kanalov bo na čistilno napravo Šentjur na 
novo priključenih 440 prebivalcev iz 111 
objektov, s čimer se bo povečala njega ren-
tabilnost.  Projekt je izjemnega pomena za 
varovanje zdravja ljudi in okolja. 

O pomenu dostopa do čiste pitne vode ne 
gre izgubljati besed. Leto 2013 je v tem po-
gledu za Občino Šentjur zelo pomembno, 
saj bo v okviru skupnega projekta Oskrba 
s pitno vodo v porečju Sotle na svojem ob-
močju izvedla za 3,6 milijona evrov del na 
območju KS Loka pri Žusmu. To pomeni 
ustrezno oskrbo krajanov Loke, hkrati pa 
boljšo vodo za celotno občino, saj se bo novi 
vodni vir vključil v centralni sistem.  Poleg 
tega bo Občina Šentjur s sosednjo Občino 
Dobje v skupnem projektu zgradila še 8.800 
metrov vodovodnega omrežja s pripadajoči-
mi objekti in ureditvijo dveh novih vodnih 
virov. S tem se bo izboljšala kvaliteta vodoo-
skrbe 846 prebivalcev KS Planina pri Sevnici 
v občini Šentjur in za 713 prebivalcev občine 
Dobje. Tudi za ta projekt so odobrena sred-
stva Evropskega regionalnega sklada.

Misija: ukrotimo Voglajno!

V aprilu je bila podpisana pogodba med 
Občino Šentjur in Ministrstvom za kme-
tijstvo in okolje za sofinanciranje investicije 
Protipoplavni ukrepi ob Voglajni s pritoki v 
Šentjurju – faza B. Investicija je vredna kar 
2.630.566,00 evrov, sofinanciranje pa odo-
breno v višini skoraj dveh milijonov.

Območje občine Šentjur z reko Voglajno se 
nahaja v povodju Savinje, Mesto Šentjur pa 
leži na območju, kjer se v Voglajno stekajo 
Slomščica, Pešnica ter Kozarica. Območje je 
močno poplavno ogroženo, kar se je v pre-
teklosti že velikokrat izkazalo. V preteklosti 
je bilo to območje mnogokrat podvrženo ra-
znim ujmam, ki so povzročile veliko gmotno 
škodo. Zato je Občina Šentjur ob načrto-
vanju in urejanju Industrijske cone Šentjur 
– jug II že sama izvedla prvo fazo protipo-
plavnih ukrepov. V nadaljevanju pa bodo 
le-ti izvedeni še na desnem bregu Voglajne, 
s čimer bo doseženo izboljšanje poplavne 
varnosti na območju obrtne in industrijskih 
con. 

Izgradnja kanalizacije in čistilne na-
prave v občini Slovenske Konjice

Projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode 
v občinah Slovenske Konjice in Zreče je del 
(2. faza) obsežnejšega projekta Celovito ure-
janje porečja Dravinje, ki predstavlja rešitev 
problematike odvajanja in čiščenja odpadne 
vode na območju porečja Dravinje. Namen 
projekta je izgradnja manjkajoče komunalne 
infrastrukture za odvajanje in čiščenje od-
padnih voda na območju občin Slovenske 
Konjice in Zreče, kar bo pripomoglo k zago-
tavljanju dodatne kapacitete za čiščenje od-
padne vode ter možnost priključitve novih 
uporabnikov na javni kanalizacijski sistem.

V občini Slovenske Konjice v okviru projek-
ta poteka izgradnja:
 ‒  primarnih kanalov v skupni dolžini cca. 
10 km, 

 ‒  štirih zadrževalnih bazenov za razbreme-
njevanje padavinskih voda s črpališči,

 ‒  čistilne naprave velikosti 14.500 PE v Ko-
njiški vasi v neposredni bližini zbirnega 
centra in reke Dravinje.

V letu 2012 je bilo izgrajenega 50 % celo-
tnega kanalizacijskega omrežja. V letu 2013  
se načrtuje gradnja četrtega sklopa kanaliza-
cije – zadrževalni objekti v centru Slovenskih 

Konjic, dokončanje del na kanalizaciji in 
gradnja objektov. Hkrati bo čistilna naprava 
že pričela s poskusnim obratovanjem.  Sku-
pna vrednost investicije je ocenjena na 7,54 
mio evrov, od tega je 3,07 mio evrovza ka-
nalizacijo in objekte na kanalizaciji ter 4,47 
mio evrov za čistilno napravo. 

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohe-
zijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega 
programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za 
obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – 
področje voda; prednostne usmeritve – Odvajanje in čišče-
nje komunalnih odpadnih vod.

Več o vsebini projekta lahko najdete tudi na 
spletni strani www.porecje-dravinje.si.

Nova čistilna naprava bo okoljsko razbremenila porečje Dravinje

Voglajna kmalu ne bo več predstavljala poplavne grožnje
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Ustvarjanje ročnih del tudi v za-
dnjem zimsko-pomladanskem času

Že tretjo sezono smo v mesecu oktobru pod 
okriljem Turističnega društva Vitanje po-
novno začeli tečaj ročnih del, ki se je izvajal 
enkrat tedensko po dve uri v večernem času 
in je potekal do začetka maja. Tečaj je obi-
skovalo okoli 17 žensk, večina upokojenk, 
ter nekaj žensk, ki so še vedno zaposlene, a 
so zelo rade prihajale in se udeleževale tečaja, 
če jim je le čas dopuščal. Kar nekaj udele-
ženk tečaja pridno ustvarja že od samega za-
četka našega druženja – tretjo sezono, nekaj 
članic pa se je tega tečaja udeležilo prvič in 
so začele pridobivati znanja o ročnih delih. 
Z nami sta se družili tudi tečajnici iz krajev 
sosednjih občin, in sicer s Stranic in Nove 
Cerkve. Ustvarjale smo različne izdelke: šale, 
prtičke, zavese, rožice, voščilnice, božično-
-novoletne in velikonočne okraske, nogavi-
ce, krila in druga oblačila, okrasne čipke … 
Izdelke smo izdelovale v različnih tehnikah 
(pletenje, kvačkanje, rishelieu in hardanger 
vezenje, vezenje s križci, servietna tehnika), 
dve članici pa sta v prejšnji sezoni usvojili 
osnove klekljanja in tako so nastajali tudi 
klekljani izdelki. Večina članic je imela željo, 
da se naučimo polno vezenje, zato smo v tej 
sezoni začele tudi s to tehniko vezenja. Naša 
vzornica je gospa Julijana Golob, ki je izde-
lala prečudovite prte v polnem vezenju in po 
njenem načinu vezenja se tudi zgledujemo. 

V mesecu decembru smo z ročno izdelanimi 
božično-novoletnimi voščilnicami (vezenje s 

križci, servietna tehnika) sodelovale v dobro-
delni akciji Kamenčki upanja za Oplotnico 
za obnovo infrastrukture v občini Oplotni-
ca, ki so jo poškodovale jesenske poplave. V 
mesecu februarju pa je gospa Krista Jakop 
izrazila željo, da bi izdelali prte za oltarje v 
cerkvi Matere Božje na Hriberci, in sicer do 
velikonočnih praznikov. Čeprav je bilo zelo 
malo časa, sem izdelala vzorce, začele smo 
ustvarjati in uspele do praznikov izdelati 
prte s kvačkano čipko, na katere smo zelo 
ponosne. 

Ker je nastalo že veliko lepih izdelkov,jih 
želimo predstaviti in pokazati na razstavi. 

dRuštva So Gonilo dRužaBneGa življenja na podeželju

V nekaj urah devetkrat na Goleku

Člani društva Združenja šoferjev in avto-
mehanikov Zreče so v sodelovanju z Gostil-
no Jurček prvo soboto v juniju organizirali 
vzdržljivostni pohod, ki je trajal med 7. in 
13. uro. Naloga, ki so si jo pri tem zastavili, 
je bila: kolikokrat lahko posameznik v tem 
času pride na Golek.

Prijavilo se je enajst pohodnikov, ki so bili 
razporejeni v več kategorij: moški do 35 let, 
moški od 35 do 55 let in moški nad 55 let 
ter ženske do 35 let in nad tem letom. 

Start je bil pri kamnolomu Trunkl. Zmagal 
je domačin Franc Kotnik, ki je v šestih urah 
kar devetkrat prehodil pot na Golek in nazaj. 
S po petimi vzponi sta se na drugo mesto 
uvrstila Jože Mulec in Aleš Jevšenak. Tretje 
mesto je osvojil Stane Šrot s štirimi vzponi. 
Alenka Šauprl je bila edina ženska, ki ji je 
uspelo v treh urah kar šestkrat priti do vrha 

Tečajnice s svojimi prsti ustvarjajo prave umetnine

Jože Mulec se na Golek odpravi skoraj vsak dan

Upam, da nam uspe na letošnji Holceriji. 

Imamo še kar nekaj idej, kako popestriti 
naše druženje, zato bomo v jesenskem času 
s tem nadaljevale. Vse informacije bodo pra-
vočasno objavljene, zato že sedaj vabimo vse 
zainteresirane, da se naučite kaj novega, iz-
menjavate izkušnje z nastajanjem ročnih del 
z drugimi članicami in ustvarite kakšen nov 
izdelek. Še vedno pa je pomembno druženje.
 

Angela Lušenc,
vodja tečaja

in nazaj. Omeniti moramo še najhitrejši 
vzpon, ki ga je dosegel David Voh. Do vrha 
je potreboval samo 12 minut in 37 sekund.
Razglasitev in podelitev sta potekali v popol-
danskih urah na Ropotanju v starih Zrečah. 

Urška Firer

Od leve proti desni: Milan Potočnik (ZŠAM Zreče), 
Franc Kotnik, Jože Mulec in Alenka Šauprl
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izdale so tudi tri zgoščenke. Rade se pred-
stavijo domačemu občinstvu, prav tako pa 
se odzovejo vabilom iz drugih občin. Slišali 
smo jih lahko tudi na valovih radijskih po-
staj (Celje, Maribor, Sraka), vsako leto pa se 
udeležijo območne revije ljudskih pevcev. 
Zelo odmevna je njihova prireditev Res lu-
štno je tu pri nas, ki jo bodo letos organizira-
le že desetič. Zasnovana je tako, da vsakokrat 
predstavijo še kakšno  že dolgo pozabljeno  
kmečko opravilo, kar je nadvse pomembno 
za ohranjanje kulturne in etnografske dedi-
ščine naroda. Za svoje delo so letos prejele 
srebrni grb Občine Dobrna.

Sestre Jakob iz Dobrne, pevke ljud-
skih pesmi

Ljudska pesem ima v Dobrni in okolici dol-
go zgodovino in bogato dediščino. Zapisi 
in ustno izročilo iz zelo oddaljenega izvora 
ljudske ustvarjenosti pričajo o pripadnosti, 
vztrajanju in ljubezni do rodu in zemlje, ki 
je bila v preteklosti poglavitna za življenje 
slovenskega ljudstva.

Sestre Jakob (Irena – vodja skupine, Jelka, 
Draga, Slava in Ema – pevke ljudskih pesmi) 
delujemo v okviru Pevskega društva Stara 
ljudska pesem Dobrna. Ljudsko pesem nosi-
mo v srcu že od ranega otroštva. Globok vtis 
so na nas pustile pesmi, ki so jih prepevali 
naši stari starši in starši, skupaj s sorodniki in 
sosedi. Te pesmi smo sestre prepevale že kot 
majhni otroci.

Pred desetimi leti smo se odločile, da začne-
mo sistematično zbirati stare ljudske pesmi 
v našem kraju in bližnji okolici. Želele smo 
preizkusiti prenašanje pevskega izročila v 
živo. Obiskujemo znane pevce starejše ge-
neracije. Skupaj obnavljamo besedila nam 
manj znanih pesmi, poslušamo njihovo pe-
tje, potem pa pesmi skupaj zapojemo ''tako 
po domače''. Zapisale smo besedila, pripra-
vile tudi zvočne posnetke pesmi, da se bodo 
v celoti ohranile za naslednje rodove.  Sledilo 
je preverjanje izvora pesmi ter njihove raz-
ličice, ki so jih peli drugod po Sloveniji. V 
obsežnih pisnih zbirkah smo ugotovile kraj, 
kje so bile »naše« pesmi zapisane tudi pred 
več kot sto leti.

Redno se udeležujemo izobraževanja na 
ravni JSKD RS. Vsako leto sodelujemo na 
tradicionalnih nastopih pevskih družin po 
vsej Sloveniji. Sodelujemo na območnih sre-
čanjih pevcev ljudskih pesmi, štiri leta zapo-
red smo bile izbrane za nastop na regijskem 
srečanju Celjsko-Koroške regije. Po Sloveniji 
poteka veliko srečanj pevcev ljudskih pesmi. 
Rade se jih udeležimo, saj iz bogate zapušči-
ne pevskega ljudskega izročila vedno spozna-
mo kakšno novo pesem.

Za uspešno ohranjanje pevske kulturne de-
diščine in deset let delovanja smo letos preje-
le priznanje občine Dobrna, in sicer srebrni 
grb Občine Dobrna.

za Sestre Jakob, 
Slava Jakob

10. obletnica delovanja Ljudskih 
pevk Dobrna

Februarja leta 2003 se je na Dobrni iz aktiva 
kmečkih žena oblikovala skupina pevk, ki so 
si za cilj zadale ohranjaje  slovenske ljudske 
pesmi, dragocene zapuščine naših prednikov. 
Prvič so se predstavile marca leta 2003 pod 
vodstvom Toneta Videca na občnem zboru 
Turističnega društva Dobrna, katerega člani-
ce so in delujejo pod njegovim okriljem. Od 
takrat naprej se sestajajo enkrat tedensko. 
Število pevk se je v skupini spreminjalo, tre-
nutno jih poje osem. Po začetnih napotkih  
Videca so se osamosvojile in delujejo same.
V desetih letih so zbrale lepo število pesmi, 

Aktivni v naravi v Oplotnici

Člani Kluba ribičev Oplotnica so uredili 
prostor za piknike, ki je na tem mestu že od 
leta 2002, vendar ga kar nekaj let niso ureja-
li. Pred štirimi leti so se vaški ribiči odločili, 
da bodo naredili nekaj koristnega za domači 
kraj. 

Društvo Klub ribičev Oplotnica se je pri-
javilo na razpis LAS s projektom Aktivni 
v naravi PIKNIK PLAC. Na razpisu LAS 
»Od Pohorja do Bohorja« so uspeli in s tem 
prispevali k razvoju trajnostne turistično-
-rekreativne ponudbe podeželja. Pridobili 
so nepovratna sredstva višini 7.308,27 evra 
in 3.539,37 evra od Občine Oplotnica. Za 
ta denar so uredili piknik prostor, na ka-
terem stoji 6 otroških igral, 3 nadstreški s 

kamini in mizami, namenjenimi za piknik, 
in parkirni prostor za 8 do 10 avtomobilov. 
Razprostirajo se na okoli 20 arih površine, 
ki so namenjeni za oddih in sprostitev dru-
žin, meditacijo, gobarstvo, igre in rekreacijo 
vsem obiskovalcem.

Ljudske pevke Dobrna ob prejetju srebrnega grba Občine Dobrna

Sestre Jakob – dobitnice srebrnega grba Občine DobrnaNov urejen »piknik plac« je takoj privabil veliko ljudi

Ribiči so dokazali, da jim tudi les ni tuj
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Ko se vname boj koscev in grabljic

Če so tipični prizori kmečkih opravi na slo-
venskem podeželju že precej časa nepogre-
šljivo povezani s kmetijsko mehanizacijo, 
to v soboto, 6. julija, zagotovo ni veljalo za 
Ponikvo. Slom je takrat namreč gostil dr-
žavne kmečke igre v organizaciji izjemno 
povezanega, številčno močnega in aktivnega 
Društva podeželske mladine Šentjur. Njego-
vi člani so v preteklosti svojim vrstnikom iz 
vse domovine znali še kako prikazati prave 
lekcije, kako učinkovito poprijeti za orodje 
in opraviti delo na star način – na roke. Več-
kratni zmagovalci iger so se že znali izkazati  
kot organizatorji in tudi letos na Ponikvi je 
bilo tako.

O tem, kakšne so sploh možnosti, vizije in 
načrti v slovenskem kmetijstvu, so obisko-
valci lahko izvedli naravnost iz prve roke, saj 
so na predvečer začetka iger na odprtju ter 
okrogli mizi gostili ministra za kmetijstvo 
in okolje mag. Dejana Židana, predsedni-
ka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije 
Cvetka Zupančiča in župana gostiteljske 
šentjurske občine mag. Marka Diacija. 

Naslednji dan je šlo zares. Društva iz vse Slo-
venije so se na tekmo dobro pripravila in vi-
deti je bilo, da so ekipe trdo trenirale. Treba 
je namreč povedati, da se je bilo za uvrstitev 
na tekmovanje treba prebiti skozi rešeto re-
gijskih predtekmovanj, kar priča o tem, da 
so na Ponikvi svojo spretnost in moč izka-
zovali močni konkurenti. In tako so skozi 
travo švisnile preštevilne kose in grablje, šlo 
je zares, v kategorijah pobiranja krompirja in 
prenašanja ter razbijanja jajc tudi bolj za hec 
in smeh, vse skupaj je seveda kronala prava 
veselica. Pa lovorika najboljše ekipe ni ostala 
v šentjurski občini, saj je prvo mesto letos 
odšlo s člani DPM Zbure na Dolenjsko. Ali 
jo je tokrat drugouvrščeno DPM Šentjur tja 
samo posodilo, bomo videli v naslednjem 
letu …  

ČASOPIS LAS
POB

Časopis las prišel je pravi čas,
je sedem občin skup stopilo,

se v snop je klasje spremenilo,
generacijo bi mlado spodbudilo.

Vedno svet na mladih le stoji,
kam pravzaprav zašli smo mi,
vse nam vendar zemlja daje,

le kdo od zemle je odstavil mlade.

Premalo smo v njih bogastva ulili,
je zemlja mama, zaklad in biser pravi,

se v naravi bolna duša zdravi,
so to bili nekoč napotki pravi.

Oh zemlja, kako nas bogatiš,
na tebi raste tudi paradiž,

žitarice, rude zelenjava vsa,
vse to sporočam vam iz kmečkega srca.

Mladi, kje ste, pridite nazaj,
nazaj v ta preprosti naravini večni gaj, nara-
va trud pošteno plača, sprejme vse, ne laže in 

ne zavrača.

Tu cvetijo še slovenske lipe,
čebele prave, ki cvet jim ta diši,

tu srnjad, jelen je in pojoče ptice,
gozdovi krasni, še skrivajo lisice.

Mladi, le česa se bojite,
saj na svoji zemlji sam si gospodar,

sonce te vsakdan obišče,
in prinese razpoloženja dar.

Najlepša hvala za spoznanje,
da se prihaja na pravo pot,
naj vsak mlad v sebi najde,

da na ZEMLJI od nekdaj živi človeški rod.

Albina Črešnar

Gostje okrogle mize (z leve): mlad šentjurski kmet Jurij Oset, predsednik KGZS Cvetko Zupančič, minister za kmetijstvo in okolje mag. Dejan Židan in župan Občine 
Šentjur mag. Marko Diaci z povezovalcem okrogle mize

Najprej je potrebno pokositi ...  (foto: Mojca Marot)

... in nato pograbiti (foto: Mojca Marot)

Člani Društva podeželske mladine Šentjur se vsako leto 
izkažejo kot odlični organizatorji (foto: Mojca Marot)
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Od delavnice do lastnega podjetja

Pot od udeležbe na delavnici do ustanovitve 
lastnega podjetja je lahko kratka in jasna, če 
so posameznikovi cilji jasni in podprti z do-
brimi idejami. Na Mladinskem centru Šen-
tjur podpirajo mlade, ki se odločajo stopiti 
na podjetniško pot; junija so v sodelovanju 
z Razvojno agencijo Sotla izvedli delavnico 
Kako postati podjetnik?

Udeleženci so spoznali, kakšna znanja in 
veščine so potrebne za pričetek samostojne 
podjetniške poti, kako registrirati podjetje, 
kakšne so možnosti pridobivanja finančnih 
virov, informiranja in svetovanja, kako pri-
dobiti spodbudo na začetku podjetniške poti 
in kateri so še drugi podporni ukrepi za ra-
zvoj podjetništva.

Ena naših najodmevnejših prireditev EKO 
ČAROVNIJE je postala že tradicionalna, 
saj smo jo letos v prekrasnem ambientu po-
leg zreškega vlaka izvedli že petič. Prireditev 
utrjuje in promovira pozitivne vrednote 
in vzgaja otroka in mladostnika, da bi mu 
skrb za okolje in naravo postala del življenja. 
Vsako leto za otroke in družine pripravimo 
različne ustvarjalne delavnice ter glasbene in 
športne aktivnosti, degustacije zdrave ekolo-
ške hrane in napitkov. 

Tudi med počitnicami smo za otroke in dru-
žine organizirali ustvarjalne urice, zanimive 
pohode po bližnji okolici, pravljice v parku.

Barbara Potnik,
DPM Zreče

mladi za mlade – njihova vključenoSt v dRužBeno življenje je ključna za 
uSpešno pRihodnoSt vSeh naS

Društvo prijateljev mladine Zreče 
je aktivno skozi vse leto

Društvo prijateljev mladine Zreče je prosto-
voljno in neprofitno društvo. Naš temeljni 
cilj je dvig kakovosti življenja otrok, mlado-
stnikov in družin v zreški občini. Odzivamo 
se na aktualna družbena vprašanja in tvorno 
prispevamo k oblikovanju pozitivnih vre-
dnot naših otrok. Prostovoljci se s pomočjo 
strokovnih sodelavcev trudimo razvijati vre-
dnote prostovoljnega dela in negujemo do-
bre medčloveške odnose.  Delujemo odprto 
in se povezujemo z drugimi prostovoljnimi 
organizacijami.

Za otroke zreške občine vsak mesec organi-
ziramo raznovrstne delavnice in prireditve, s 
katerimi jim želimo koristno zapolniti prosti 
čas. V prejšnjem letu smo jih izvedli več kot 
30.

Ob različnih praznikih tudi pri društvu or-
ganiziramo praznično obarvane delavnice. 
Na valentinovo smo si sami spekli sladke va-
lentinove ptičke in jih na koncu tudi pojedli. 

Ob svetovnem dnevu poezije smo otroke 
povabili v šolsko knjižnico OŠ Zreče na li-
terarno čajanko.

Letos smo se v društvu odločili, da tudi mi 
organiziramo Pozitivno točko Štafete semen, 
kjer so lahko mimoidoči izmenjevali svoja 
domača semena ali sadike različnih sort in 
debatirali o vzgoji določene rastline. Namen 
štafete je ozaveščanje in izobraževanje o po-
menu avtohtonih, domačih, tradicionalnih 
in ekoloških semen kot o kulturnem in na-
rodnem bogastvu, ki se prenaša iz generacije 
v generacijo.

Spoznavali smo čemaž, se naučili, kako zelo 
koristen je, ga nekaj nabrali, potem pa degu-
stirali 3 različne vrste čemaževe juhe. Dobro 
in še koristno!

Literarna čajanka

Otroci so pričarali marsikakšno eko dobroto Za veliko mladih bo podjetništvo pravi odgovor na 
zaposlitvene težave

Otroci so spoznavali čemaž
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Mi gremo pa po občini

Na Mladinskem centru Šentjur so maja pri-
čeli z novim projektom Gremo po občini. 
Gre za mladinsko pobudo, ki jo financira 
Evropska komisija iz programa Mladi v ak-
ciji. 

S projektom želi skupina mladih raziskati 
poslovne priložnosti, ki jih nudijo turizem, 
čisto okolje in zdrav način življenja na ob-
močju občine Šentjur. Osredotočili se bodo 
na pripravo vodiča z zanimivimi potmi in 
točkami za mlade pohodnike. Pri tem ne 
bodo izpustili kulturne in naravne dedišči-
ne ter vodič opremili z namigi in nasveti za 
mlade. Poti bodo tudi preizkusili in za mlade 
pripravili 5-dnevni pohod po občini.

Ljubezen na parketu 2 navdušila 
občinstvo

Navdušeno občinstvo je v polnem Kultur-
nem domu Šentjur v soboto, 8. junija, uži-
valo v prigodah desetih deklet v uniformah. 
Nadaljevanje plesno-gledališke predstave so 
napisale plesalke plesne skupine Elipsa, ki 
deluje v okviru Mladinskega centra Šentjur. 
Predstavo je oblikovalo 31 mladih, 21 igral-
cev in 10 članov tehnične ekipe.
Dekleta se na prvi šolski dan znajdejo v za-
sebni dekliški šoli, kjer jih ravnateljica že 
prvo šolsko uro postavi pred kruto dejstvo, 
da na tej šoli ni prostora za ples in fante. A 
kljub prepovedi ali pa prav zaradi nje dekleta 
prekršijo vsa mogoča pravila in na koncu do-
bijo oboje. Ob vseh prigodah pa sklenejo še 
nova prijateljstva in se prvič zaljubijo.

S festivalom kreativnosti pričeli 
počitnice

Že drugič so se poletne počitnice v Šentjur-
ju pričele s festivalom mladinskih delavnic 
in aktivnosti Žene me kreativnost; šentjur-
ski Mestni trg je v četrtek, 27. junija, postal 
trg mladih. Mladi prostovoljci Mladinskega 
centra Šentjur (MCŠ) so se povezali z dija-
ško sekcijo Študentskega kluba mladih Šen-
tjur (ŠKMŠ) in za mlade pripravili zanimiv 
in pester program; od ustvarjalnih delavnic 
do različnih družabnih iger in tekmovanj. 
Festival, ki je potekal v okviru projekta Mo-
zaik mladosti in izkušenj, se je zaključil z ve-
selim prepevanjem na karaokah.

Asfaltne poti velikokrat peljejo mimo najbolj zanimivih točk

Plesno gledališka ljubezen na parketu je tudi v drugem dejanju navdušila občinstvo

Šah je igra za bistritev duha
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ManežaVH D

Od sobote, 24. avgusta, do četrtka, 29. avgusta 2013

Razvojna agencija Kozjansko, ki je upravljavec LAS »Od 
Pohorja do Bohorja«, letos že šesto leto zapored organizira 
brezplačno predstavitev lokalnih ponudnikov iz območja 
vseh sedmih občin LAS (Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slo-
venske Konjice, Šentjur, Vitanje in Zreče), da predstavijo 
svojo ponudbo na 51. Mednarodnem kmetijsko–živil-
skem sejmu v Gornji Radgoni (24.–29. 8. 2013). 

Vabljeni na naš promocijsko predstavitveni prostor v hali 
C3! 

Šentjur

Zreče

Vitanje

IZbor TUrISTIČNIh PrIrEDITEV NA obMoČJU lAS »oD PohorJA Do bohorJA«

Obiščite nas na 51. sejmu AGRA v Gornji Radgoni!

»Lokalna akcijska skupina 
“”Od Pohorja do Bohorja«

Dobje

Dobrna

oplotnica

Slovenske 
Konjice

Pokaži kaj znaš
zadnja nedelja v juliju

Teden starih obrti in običajev
20.–24. avgust

Mlinarska nedelja
8. september
Dolina mlinov na Vovkovi domačiji

Zaključek glasbenega poletja z Alenko Godec
13. september
Zdraviliška dvorana

Res luštno je tu pri nas (10 let delovanja Ljudskih pevk 
Dobrna)
13. oktober
Kulturni dom Dobrna

Srečanje ljudskih pevcev in godcev v Koritnem
18. avgust

Martinov pohod in martinovanje v centru 
Oplotnice
9. november

Božični koncert
26. december

Odprtje obnovljenega Starega trga s parkom v 
Slovenskih Konjicah
13. september

Tradicionalna naznanitev trgatve
14. september
Slovenske Konjice

Tradicionalno martinovanje
9. november
Slovenske Konjice

4. tradicionalni Guzajev pohod
25. avgust
Planina pri Sevnici–Prevorje

35. Angelska nedelja
1. september
Planina pri Sevnici

Bučn'ce
19. oktober
Mestni trg, Šentjur

Tradicionalno srečanje ljudskih pevcev in godcev 
v Vitanju
april 

Holcerija
druga nedelja v avgustu
Športno igrišče Vitanje

Prireditve ob občinskem prazniku
25. junij
Vitanje

Tradicionalne jesenske turistične igre
22. september
Ploščad pred Termami Zreče

Zaključna prireditev ob 700 letnici prve pisne 
omembe Skomarja
10. november
Taborniški dom Skomarje

Božično-novoletni koncert Društva godbenikov 
Zreče 
25. december
Športna dvorana Zreče


