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KOLOFON

Odgovorni urednik: Staška Buser
Uredniški odbor: Franc Leskovšek, Marija Švent, 
Irena Cehtl, Klara Šibanc Korošec, Martina Ljubej, 
Romana Holobar, Milena Slatinek, Elena Zupanc, 
Suzana Zupančič, Rajko Antlej
Oblikovanje, postavitev in prelom: Jure Raztočnik
Lektoriranje: Polonca Jazbinšek
Izdajatelj: Razvojna agencija Kozjansko za Lokalno 
akcijsko skupino »Od Pohorja do Bohorja«
Avtorji besedil: Razvojna agencija Kozjansko, občin-
ske uprave občin LAS »Od Pohorja do Bohorja« in 
avtorji, navedeni pri posameznih člankih
Fotografije: arhiv Razvojne agencije Kozjansko, arhiv 
občin
Fotografija na naslovnici: Gašper Gobec
Kontaktni podatki uredništva: Lokalna akcijska 
skupina »Od Pohorja do Bohorja«, Razvojna agencija 
Kozjansko, Ulica skladateljev Ipavcev 17, 3230 Šen-
tjur, telefon: (03) 747 13 02, telefaks: (03) 747 13 06, 
e-pošta: suzana.zupancic@ra-kozjansko.si

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

Časopis POB je vpisan v razvid medijev pri Ministr-
stvu RS za kulturo pod zaporedno številko 1873.

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 obdobju 2007–2013 smo kot LAS »Od 
Pohorja do Bohorja« izkazali dobre rezultate, 
prejeli smo vsebinska priznanja in vsebinske 
potrditve. Zdaj se začenja obdobje Programa 
razvoja podeželja RS 2014–2020 z nekaj po-
membnimi spremembami s šestimi predno-
stnimi nalogami.
1. Pospeševanje prenosa znanja in inovacij v 
kmetijstvu, gozdarstvu in na podeželskih ob-
močjih: ZNANJE IN INOVACIJE.
2. Krepitev konkurenčnosti vseh vrst kme-
tijstva in krepitev vitalnosti kmetij: DVIG 
PRODUKTIVNOSTI IN DODANE 
VREDNOSTI.
3. Spodbujanje organiziranja živilske in ne-
živilske verige ter obvladovanja tveganja v 
kmetijstvu: ZELENA DELOVNA MESTA 
IN SOCIALNO VZDRŽEN IN SKLA-
DEN RAZVOJ PODEŽELJA.
4. Obnova, ohranjanje in izboljševanje eko-
sistemov, povezanih s kmetijstvom in goz-
darstvom. 
5. Spodbujanje učinkovite rabe virov ter 
podpiranje kmetijskega, živilskega in goz-
darskega sektorja pri prehodu na nizkoo-
gljično gospodarstvo, odporno na podnebne 
spremembe: OHRANJANJE NARAVNIH 
VIROV IN PRILAGAJANJE NA POD-
NEBNE SPREMEMBE.
6. Spodbujanje socialne vključenosti, zmanj-
ševanje revščine in gospodarskega razvoja 
podeželskih območij.

Program Leader se bo izvajal v okviru 6. 
prednostne naloge. Način izvajanja, postop-
ke za izbor in potrditev lokalnih akcijskih 
skupin, kot tudi pogoje koriščenja sredstev 
v okviru omenjenega programa, bo določala 
Uredba o izvajanju ukrepa Leader iz naslova 
PRP 2014–2020.

Gre torej za strategije, programe in usme-

ritve (izhajajoč iz slovenskih in evropskih 
temeljnih vrednot), ki so v skladu z načeli 
trajnostnega razvoja. Še zlasti gre za zeleno in 
krožno gospodarstvo (učinkovita raba virov, 
prehod v nizkoogljično družbo, ohranjanje 
biodiverzitete in ekosistemskih storitev), 
trajnostni turizem, energetsko in prehransko 
samooskrbo (slednja s poudarkom na naravi 
prijazno pridelani hrani), socialno podje-
tništvo, družbeno odgovorno podjetništvo, 
(vključno s solidarnostjo in družbeno odgo-
vornostjo in ohranjanjem kulturne dedišči-
ne), trajnostno bančništvo, trajnostni razvoj 
mest in podeželja itd.

V mesecu juliju smo se v Lokalni akcijski 
skupini »Od Pohorja do Bohorja« odzvali 
Pozivu MKO-ja za izraz interesa za izvajanje 
projektov v okviru ukrepa sodelovanje PRP 
RS za obdobje 2014–2020.

V okviru tega bo poseben poudarek name-
njen sodelovanju za večjo produktivnost in 
večjo trajnost na področju kmetijstva – spod-
bujanju tehnološkega razvoja ter zmanjševa-
nju negativnih vplivov kmetijstva na okolje, 
zlasti na področju biotske raznovrstnosti in 
kakovosti površinskih in podzemnih voda. 
Iz vsebinskega vidika so posebej izpostavlje-
ne naslednje teme:
 ‒ horizontalno in vertikalno sodelovanje 
med udeleženci v dobavni verigi za razvoj 
kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov,

 ‒ skupno ukrepanje za blažitev podnebnih 
sprememb in prilagajanje nanje,

 ‒ skupinski in povezovalen pristop v po-
vezavi z naravovarstvenimi vsebinami na 
območju Natura 2000, vključno z učinko-
vitim upravljanjem voda, rabo obnovljive 
energije in ohranjanjem kmetijske krajine.

Ponovno nas čaka veliko dela, veliko dobre 
volje in vztrajanja v dobrem za prihodnost.

Osebno se pridružujem strokovnemu mne-
nju dr. Darje Picige z Ministrstva za kmetij-
stvo in okolje, ki piše:
»Kljub skladnosti s politikami EU pa smo pri 
nekaterih usmeritvah šele na začetku ali se 
pojavljajo velike ovire pri njihovi uveljaviti 
in izvajanju trajnostnega razvoja za celotno 
Slovenijo (trajnostnega razvoja tudi v tem smi-
slu, da se ne zadolžujemo na račun prihodnjih 
generacij). Vendar imamo že veliko primerov 
dobrih praks,  to je že uspelo posameznim pod-
jetjem in skupnostim. Povežimo, nadgradimo 
in razširimo številne dobre prakse, ki že ima-
jo značaj trajnostnega razvoja, prepletimo in 
nadgradimo razvojne politike EU, ki so do 
določene mere že vključene v dokumente Repu-
blike Slovenije za obdobje 2014–2020 in jih v 
bistvu že izvajamo, vendar premalo učinkovito 
in povezano.«

Kot šolnik na Šolskem centru Šentjur vidim 
mlade, kako že izvajajo in se trudijo z novimi 
znanji in pristopi za nova zelena delovna me-
sta. To opazim tudi kot mati – odnos  mojih 
otrok do narave, do živali. Opazim njihova 
nova in stara znanja in kot stara mama zelo 
dobro opazim pozitiven vpliv vzgoje vrtca in 
osnovne šole za trajnostni razvoj pri svojih 
vnukih. Prepričana sem, da si te pozitivne iz-
kušnje lahko delimo, in to je dobra popotni-
ca za naše nadaljnje delo in izvir dobre volje 
in poguma. 

Staška Buser,
predsednica LAS

Spoštovane, spoštovani
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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. 

Člani LAS »Od Pohorja do Bohorja« so po-
leg omenjenih občin predstavniki različnih 
društev, združenj, lokalnega gospodarstva, 
različnih javnih ustanov in služb ter aktivni 
posamezniki, ki želijo s skupnim delom pri-
spevati k celostnemu razvoju podeželja. 

Na območju LAS “Od Pohorja do Bohor-
ja” je do sedaj zaključenih 69 od skupno 72 
projektov, ki so vključeni v Letni izvedbeni 
načrt (LIN) oziroma Načrt izvedbenih pro-
jektov (NIP) za posamezno leto v obdobju 
med leti 2008 in 2012.  

Skupna vrednost vseh do sedaj zaključenih 
projektov znaša 1.971.160,00 EUR, od tega 
znaša višina zaprošenih Leader sredstev oz. 
sredstev sofinanciranja 871.938,56 EUR. 
Projekti, ki se še izvajajo, bodo v celoti za-
ključeni do marca 2015.

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.

Pomembnejši rezultati izvedenih 
projektov: 
 ‒ vzpostavljena 3 nova delovna mesta, 
 ‒ izvedenih več kot 20 prireditev, 
 ‒ nova tržnica in prodajalna lokalnih pro-
duktov v Slovenskih Konjicah,

 ‒ vzpostavljene, urejene in označene poho-
dne poti v skupni dolžini cca. 120 km, 

 ‒ izvedenih več kot 60 brezplačnih delavnic, 
ki se jih je udeležilo cca. 850 posamezni-
kov, 

 ‒ novi lokalno tipični izdelki in njihovo tr-
ženje, registrirana blagovna znamka Zele-
ni snop, 

 ‒ postavljen tipičen slovenski čebelnjak z 
naseljenimi čebeljimi družinami v Dobju, 

 ‒ 2 zasajena zeliščna vrta s Kneippovo potjo, 
 ‒ zasajenih 8 travniških sadovnjakov visoko-
debelnih jablan,

 ‒ urejen ribnik s prostorom za piknike v 
Oplotnici, 

 ‒ promocija kmetijstva in dopolnilnih de-
javnosti na kmetiji, 

 ‒ razvit in preizkušen mobilni način trženja, 
 ‒ urejeni prostori za izobraževanje, druženje 
in tudi trženje (Vinogradnikova učna klet 
v Šentjurju, urejeno župnišče na Skomar-
ju, tržnica v Vitanju, postavljen skedenj 
na Ponikvi, urejeni prostori stare šole na 
Planini, rekonstruiran konjeniški center 
na Blagovni),

 ‒ dodatna turistična ponudba.

Osnovne značilnosti LAS
»Od Pohorja do Bohorja«

Obsega območje 7 občin:
Dobje, Dobrna, Oplotnica, 
Slovenske Konjice, Šentjur,  
Vitanje, Zreče.

Velikost območja: 528,9 km2.

Število prebivalcev: 49.181.

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

LAS ima svojo Strategijo lokal-
nega razvoja.

Članstvo v LAS je odprto.
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Program Leader v obdobju
2014–2020

V primerjavi s trenutnim Programom razvo-
ja podeželja RS (PRP) uvaja PRP za obdobje 
2014–2020 nekaj pomembnih sprememb, s 
čimer se želi prispevati k večji ciljni osredo-
točenosti in usmerjenosti v konkretne rezul-
tate pri nadaljnjem razvoju podeželja. 

Program Leader se bo izvajal v okviru 6. 
prednostne naloge. Način izvajanja, postop-
ke za izbor in potrditev lokalnih akcijskih 
skupin, kot tudi pogoje koriščenja sredstev 
v okviru omenjenega programa, bo določala 
Uredba o izvajanju ukrepa Leader iz naslova 
Programa razvoja podeželja 2014–2020.

LAS mora Strategijo lokalnega razvoja (SLR) 
izdelati in posredovati na ARSKTRP v pre-

gled in potrditev. SLR mora izpolnjevati po-
goje Uredbe in doseči minimalni prag. S po-
trditvijo SLR bo izdana odločba o potrditvi 

Predviden terminski plan nadaljnjih aktivnosti za potrebe potrditve LAS ter s tem pridobitve 
pravice do črpanja finančnih sredstev iz naslova vseh podukrepov Leader v obdobju 2014-2020:

LAS, s čimer bo LAS upravičen do črpanja 
finančnih sredstev iz naslova vseh podukre-
pov Leader.

Na 9. redni seji Skupščine LAS »Od Pohorja 
do Bohorja«, ki je bila tokrat tudi volilna, so 
člani LAS izvolili novo sestavo organov LAS: 
devetčlanski upravni odbor, tričlansko pred-
sedstvo in tričlanski nadzorni odbor.

Glede predsednice LAS so si bili člani LAS 
enotni, saj je bil podan zgolj en predlog za 
kandidatko, t. j. že dosedanja predsednica 
Staška Buser, ki je bila tudi soglasno potrjena 
za nadaljnje 3-letno obdobje predsedovanja 
in zastopanja LAS »Od Pohorja do Bohorja«.

V organ odločanja, t. j. upravni odbor, so 
skupaj s predsednico LAS, bili izvoljeni na-
slednji člani:
 ‒ Franc Leskovšek, Občina Dobje, 
 ‒ Marta Javornik, Aktiv kmečkih žena Do-
brna, 

 ‒ Irena Cehtl, Občina Oplotnica, 
 ‒ Blanka Kovačič, Kooperativa Konjice z. b. o., 
so. p., 

 ‒ Andreja Marguč Kavc, KGZS KSS Slo-
venske Konjice, 

 ‒ Ajda Kolar, Študentski klub mladih Šentjur, 

 ‒ Majda Polutnik, posameznica, Vitanje, 
 ‒ Tadeja Waldhuber, LTO Rogla Zreče, GIZ,
 ‒ Staška Buser, kmetija Buser, Ponikva, 

Za podpredsednici  UO sta bili izvoljeni: 
Tadeja Waldhuber in Andreja Marguč Kavc.

Za nadzor nad delovanjem LAS bodo skrbeli  
naslednji člani Nadzornega odbora:
 ‒ Konrad Pušnik, Občina Šentjur, 
 ‒ Damjan Fijavž, posameznik, Vitanje, 
 ‒ Milena Slatinek, Občina Zreče. 

Z novim/starim vodstvom v novo obdobje izvajanja ukrepa Leader

PROJEKTI IZ LETNEGA IZVEDBENEGA NAČRTA ZA LETO 2011 in IZ NAČRTA IZVEDBENIH PRO-
JEKTOV ZA LETO 2012, KI SO SE ZAKLJUČILI KONEC LETA 2013 IN V LETOŠNJEM LETU

Grajska učna pot Žusem
Sprehajalna pot ima izobraževalno osvešče-
valni namen. Učna pot uporabnikom pribli-
ža naravno dediščino Dobrine, Žamerka in 
Žusma. Posebnost predstavljajo doživljajska 
igrišča, ki delujejo po načelu »vidim – vem, 
naredim – razumem« in so prvenstveno na-
menjena otrokom, zanimiva pa so tudi za 
ostale uporabnike.
Nosilec: Društvo Izviri Dobrina

Turistični vodnik po Dobrni
Je v šestih jezikih (slovenski, angleški, nem-
ški, italijanski, ruski in hrvaški) izdan turi-
stični vodnik, ki zajema celotno turistično 
ponudbo Dobrne (vsebine iz področja kul-
turne, naravne in sakralne dediščine).
Nosilec: Občina Dobrna

Aktivnost Predviden rok
objava Uredbe
pričetek priprave strategije lokalnega razvoja (SLR) za celotno 
programsko obdobje 2014-2020
izvedba javnega poziva in postopkov za izbor projektov

jesen 2014

september 2014

jesen 2015

Grajska učna pot Žusem



stran 6 | avgust 2014 | 

Čar izročila

Na Planini pri Sevnici so bili obnovljeni pro-
stori v prvem nadstropju stare šole, urejena 
študijska soba, posvečena življenju in delu 
akademika dr. Nika Kureta in pisateljice Ane 
Wambrechtsamer, ter urejen večnamenski 
multimedijsko opremljen prostor, namenje-
nen druženju in neformalnemu izobraževa-
nju.
Nosilec: Tajfun Planina, d. o. o

Z moje dežele – vzpostavitev ko-
operativnih prodajnih kanalov za 
trženje lokalno pridelane hrane 
s promocijo lokalnih blagovnih 
znamk
V sklopu projekta je bila ustanovljena samo-
oskrbna kooperativa, vzpostavljena trgovina 
ter spletni portal za spletno prodajo lokalno 
pridelane hrane http://zagotovimo.si/, vzpo-
stavljen pa je tudi prodajni kotiček Zeleni 
snop v TIC Šentjur. Oblikovana je bila po-
nudba pod blagovno znamko Zeleni snop in 
predstavljena v skupnem katalogu.
Nosilec: MC Dravinjske doline

Zaljubljeni v naravo – z vetrom v 
laseh po pohorskih poteh
Gre za ureditev 7 pohodnih in 6 kolesarskih 
poti oz. kolesarskih povezav v občini Zreče 
in bližnji okolici. Cilj projekta je bilo izbolj-
šanje že obstoječih pohodnih in kolesarskih 
poti ter njihova enotna ureditev, obenem s 
postavitvijo tematsko-izobraževalnih tabel 
doprinesti tudi k izobraževalni vsebini ob 
poteh ter tako predstaviti bogato in pestro 
naravno in kulturno dediščino občine.
Nosilec: LTO Rogla – Zreče, GIZ

Obnova parne lokomotive Sloven-
ske Konjice
V okviru projekta je bila obnovljena in za-
ščitena obstoječa vlakovna kompozicija z 
namenom dolgoročne zaščite, hkrati se je 
uredila tudi bližnja okolica, kar bo prispe-
valo k večji urejenosti ter atraktivnosti tako 
za krajane kot obiskovalce. Vlakovna kom-
pozicija predstavlja ohranjeno kulturno-teh-
nično dediščino, ki je bila v uporabi na šta-

jerski ozkotirni železnici Poljčane–Slovenske 
Konjice–Zreče z namenom povezati glavno 
progo Maribor–Ljubljana z gornjim delom 
Dravinje, kjer je bilo pričakovati razvoj in-
dustrijskih obratov zaradi prisotnega narav-
nega bogastva (les, premog).
Nosilec: Občina Slovenske Konjice

Ureditev nasada energetske rastli-
ne Miscanthus gigantus za potrebe 
ekoturizma
Na kmetiji Bučer so na cca 3 ha površine po-
sadili trajno ekorastlino Miscanthus gigan-
tus (daje lesno biomaso). Rastlina daje zelo 
dobre energetske učinke in je nekaj novega v 
Sloveniji. Ker je trajnica, si bodo lahko nje-
no vzgojo ogledali tudi ostali zainteresirani 
(kmetje, šolarji, študentje).
Nosilec: Jože Bučer

Turistično kolesarska cesta ob Sliv-
niškem jezeru – 1. faza
Urejen je bil del turistično-kolesarske steze 
na odseku Zgornji Rakitovec–Tratna, in si-
cer del ceste, ki se odcepi od križišča z javno 
potjo Tratna–Ribiški dom. Na novo je bilo 
asfaltiranih 600 metrov ceste, ki je bila prej v 
makadamski izvedbi, s tem pa se je izboljšala 
prevoznost ceste za kolesa.
Nosilec: Občina Šentjur

Kmet in kartuzijanec z naravo v tu-
rizmu – 1. faza
Izdelani so bili trije naravni kozmetični izdel-
ki, ki temeljijo na starem izročilu lokalnega 
prebivalstva in kartuzijanske lekarne (Žičke 
Kartuzije): krema za roke, maslo za telo, olje 
za telo. Trženje je v lekarnah na celotnem ob-
močju LAS in prodajalni Žičke Kartuzije in 
prostoru TIC Slovenske Konjice.
Nosilec: Romanca Rečnik, dopolnilna dejav-
nost na kmetiji

Življenje in priložnosti mladih na 
podeželju
Skupina mladih je raziskala in poiskala mla-
de, ki so uspeli v našem okolišu. Skozi zani-
miv ter ustvarjalen način so prikazali njihovo 
delo in način razmišljanja, ki jih je privedel 
do tega, da so si ustvarili delo in videli prilo-
žnost v lastnem okolju.
Nosilec: Društvo za mednarodno pomoč in 
prijateljstvo IRFF

Učna pot: Od perišča v Oplotnici 
skozi Oplotniški vintgar do  ka-
mnoloma v Cezlaku
S ciljem razviti turistično ponudbo podeže-
lja, ohraniti naravno in kulturno dediščino 
je Turistično društvo Oplotnica skupaj z 
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Občino Oplotnica pristopilo k vzpostavitvi 
na novo urejene stare poti ob potoku Oplo-
tniščica, kjer je včasih potekala tudi železnica 
za prevoz granita iz kamnoloma v Cezlaku. 
Ob sami poti so urejene različne animacijske 
točke (lokostrelski prostor, čitalnica v naravi, 
kneippov park …).
Nosilec: Turistično društvo Oplotnica

Geomantija Kalobje Rifnik Resev-
na – 1. faza
Izdelana je bila platforma za trajnostni turi-
zem in celostni razvoj območja Rifnik–Ka-
lobje–Resevna ter izvedeno  izobraževanje o 
nujnosti oblikovanja razvoja z upoštevanjem 
identitete prostora v dveh sklopih: Celostni 
razvoj človeka in prostora, Dediščina in ino-
vativnost. Oblikovana so bila izhodišča in 
pravilnik krajinske znamke KRRES.
Nosilec: Krajevna skupnost Šentjur – Rifnik

Unikatno trženje
Gre za predstavitev turističnih in ostalih 
kmetij z dopolnilno dejavnostjo na jesen-
skem sejmu dobrot območja LAS »Od Po-
horja do Bohorja« ter izvedbo izobraževalne-
ga programa za izboljšanje znanja s področja 
izvajanja samopromocije, vodenja poslovnih 
knjig – računovodstva in trženja dopolnilnih 
dejavnosti.
Nosilec: Ljudska univerza Šentjur

Kneippov park
V okolici Doma upokojencev Šentjur je ure-
jen Kneippov park s kopeljo za roke, Kne-
ippovo masažno potjo, prostorom za spro-
ščanje in prostorom za čebričenje. Izvedene  

so bile osveščevalne delavnice na temo zdra-
vilnih zelišč, ponudba lokalnega ponudnika 
pa je bila popestrena z zeliščno savno.
Nosilec: Dom starejših Šentjur

Razišči, občuti, užij destinacijo 
Rogla–Pohorje
Celovita in združena ponudba destinaci-
je Rogla–Pohorje je bila predstavljena kot 
enotna počitniška destinacija skozi različen 
promocijski material: brošura za turistično 
destinacijo Rogla–Pohorje v 3 jezikovnih va-
riantah, turistična brošura turističnih ponu-
dnikov, žepni zemljevidi, promocijski film, 
droben promocijski material (vložne mape, 
nosilne vrečke, ovratni trakovi, beležke). 
Nosilec: LTO Rogla–Zreče, GIZ 

Bolj vidni, bolj prepoznavni – sku-
pna promocija območja LAS
Nabavljena je bila enotna promocijska opre-
ma (stojnice, informacijska stojala, razstav-
ne vitrine …) s ciljem zagotovitve ustrezne 
opreme za predstavitev lokalnih produktov, 
storitev, turističnih programov, promocij-
skih programov ter izvedbo prireditev na 
območju LAS. 
Nosilec: Razvojna agencija  Kozjansko

Pohodne in kolesarske poti – sple-
tni portal, mobilni portal in zlo-
ženka
Vzpostavljen je bil spletni portal http://
potke.pddramlje.si/ s predstavljenimi 30 
(kolesarskimi, pohodnimi) potmi  ter z mo-
žnostjo prenosa GPS podatkov za navigacijo 
na terenu. Izvedena je bila mobilna verzija 
spletnega portala za dostop do podatkov o 
poteh s pametnimi telefoni, tablicami.
Nosilec: Planinsko društvo Dramlje

Živimo zdravo
V sklopu projekta so bile izvedene različ-
ne promocijske aktivnosti o pomembnosti 
zdrave prehrane ter prednostih lokalno pri-
delane hrane. 
Nosilec: Marijana Novak s.p.
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Uspešni Leader projekti LAS Od 
Pohorja do Bohorja na malih za-
slonih

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (Nacio-
nalna mreža za podeželje), RTV Slovenija, 
ART 7 VIDEO in lokalne akcijske skupi-
ne so v letu 2013 posnele serijo televizij-
skih oddaj z naslovom Projekt Na deželi in 
podnaslovom LEADER – skupaj razvijamo 
podeželje. Namen oddaj je bil prikazati do-
sežke in rezultate projektov LEADER, ki 
so posebnost v slovenskem prostoru, saj se 
izvajajo preko lokalnih akcijskih skupin in 
na podlagi projektnih pobud, ki jih daje-
jo in nato tudi realizirajo lokalni akterji po 
pristopu od spodaj navzgor. Med izbranimi 
LAS, ki so sodelovale pri snemanju oddaj, je 
bila tudi LAS »Od Pohorja do Bohorja«, in 
sicer z oddajo, ki je bila na sporedu 26. 11. 
2013 ob 20.30 na TV Slovenija 2. Prispevek 
je vključeval dotik dediščine skozi njeno po-

V mesecu januarju 2014 je organizacija 
Umweltdachverband s sedežem na Dunaju, 
v okviru mednarodne študije Biodiverzite-
ta & Leader objavila mednarodni razpis za 
prijavo Leader projektov, ki so povezani z 
biotsko raznovrstnostjo in kulturnimi po-
krajinami.

Na omenjeni razpis je bil prijavljen projekt 
Učne poti po Ponikvi, ki z vzpostavljeno kra-
ško vodno in geografsko zgodovinsko učno 
potjo prispeva k ohranjanju naravne in kul-

turne dediščine ter k boljši osveščenosti vseh 
o značilnostih domače pokrajine in ekološki 
osveščenosti o nujnosti ohranjanja in zaščite 
naravne dediščine.

Omenjeni projekt je bil izbran (skupaj s še 
13 projekti iz Evrope ter z dvema iz Slo-
venije) kot dober primer ohranjanja bio-
diverzitete skozi program Leader, zato je 
bil s strani upravljavca LAS predstavljen 
3. aprila 2014 na mednarodni konferenci 
Biodiverziteta&Leader na Dunaju.

novno oživljanje in vpetost naravovarstvenih 
območij v življenje, v treh uspešnih Leader 
projektih: Teden starih obrti in običajev v 
Dobju, Spoštovanje dediščine-krogotok tra-
dicije, znanja in sodobnosti in Učne poti po 
Ponikvi.

LEADER filmi Projekt na deželi 
tudi z angleškimi podnapisi

Vabljeni ste k ogledu in distribuciji LEA-
DER dokumentarnih filmov Projekt Na 
deželi (Project In the country) z angleškimi 
podnapisi, ki so objavljeni na spletnem por-
talu Youtube. Namen angleških verzij filmov 
je promocija izvajanja LEADER v Sloveniji 
in samega slovenskega podeželja v tujini, kar 
bo predstavljalo tudi podlago za bodoče pro-
jekte mednarodnega sodelovanja. 
Povezava: http://www.youtube.com/chan-
nel/UCRsaEjCeKkZ5Hso5FaPuonA 

V prihodnje bodo na spletnem portalu You-
tube objavljene tudi slovenske verzije oddaj, 
ki se sedaj nahajajo na spletni strani Progra-
ma razvoja podeželja: http://www.program-
-podezelja.si/sl/obvescanje-javnosti/avdiovi-
zualne-vsebine

Leader projekt Učne poti po Ponikvi finalist mednarodnega razpisa Bio-
diversity & LEADER
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Razvoj podežeLja v občinah LaS »od pohoRja do bohoRja«

Slavnostni podpis pogodbe za Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje 
vodnih virov na povodju Savinje – na območju občine Dobrna – na območju naselij Klanc in Zavrh – Povodje 
Dobrnice

Župan Občine Dobrna, Martin Brecl, je v 
torek, 12. novembra 2013, s predstavnikom 
izbranega izvajalca, direktorjem podjetja 
TOMGRAD iz Podčetrtka Tomažem Hoh-
njecem, podpisal pogodbo o izvedbi grad-
benih del za izgradnjo fekalne kanalizacije v 
Klancu in Zavrhu.

Pogodbena vrednost gradbenih del znaša 
748.915,25 EUR (z DDV). Celotna vre-
dnost projekta znaša preko 840.000  EUR, 
od tega je Ministrstvo za gospodarski razvoj 
in tehnologijo odobrilo sofinanciranje v vi-
šini 499.289,14 EUR. Gradbena dela so se 
pričela že v mesecu decembru lanskega leta, 
zaključili pa so jih v mesecu juliju 2014. No-
vozgrajeni fekalni sistem, ki obsega kanale z 
revizijskimi jaški v dolžini 5.518 m, se pri-
ključuje na obstoječo kanalizacijo v Dobrni 
do centralne čistilne naprave.

Na obravnavanem območju dela naselij 
Klanc in Zavrh do sedaj ni bilo urejene-
ga odvajanja fekalnih odpadnih vod. Te so 

se odvajajle po lokalnih meteornih jarkih 
v površinske vodotoke ali preko greznic. S 
projektom je predvideno, da se bodo vse 
komunalne odpadne vode, posredno preko 
obstoječe kanalizacije, odvajale na centralno 
čistilno napravo Dobrna, katere kapaciteta 
zadošča obstoječim in načrtovanim potre-
bam (4000 PE). 

Namen operacije je zagotoviti 220 občanom 
dela naselij Klanc in Zavrh v občini Dobrna 
priključitev na novo zgrajeno fekalno kanali-
zacijsko omrežje. Z izgradnjo kanalizacijske-
ga omrežja se bodo ukinile pretočne grezni-
ce, ki se izlivajo v podtalje in porečje potoka 
Dobrnice ter povodja Savinje, s čimer se bo 
prispevalo k izboljšanju kakovosti podtalni-
ce in površinskih voda regije, k varstvu voda 
in okolja ter k ureditvi odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne vode.

Predmet operacije je celostna ureditev odva-
janja in čiščenja komunalnih odpadnih voda 
in varovanje vodnih virov na povodju Savinje 

Župan Občine Dobrna, Martin Brecl, je v 
ponedeljek, 27. januarja 2014, s predstav-
nikom izbranega izvajalca Lovrencem Kra-
pežem, prokuristom podjetja VG5, d. o. o., 
Ljubljana, podpisal pogodbo o izvedbi grad-
benih del za Ureditev trga Dobrna – paviljon 
na južnem delu trga Dobrna.

Pogodbena vrednost investicije znaša 
242.231,40 EUR. Gradbena dela so priče-
li izvajati marca, zaključena pa so bila julija 
letos. Projekt je bil prijavljen na razpis Mini-
strstva za kmetijstvo in okolje, Agencije Re-
publike Slovenije za kmetijske trge in razvoj 
podeželja, Obnova in razvoj vasi – ukrep 
322, ki je sofinanciran iz Evropskega kmetij-
skega sklada za razvoj podeželja 2007–2013, 
od koder so bila pridobljena sredstva v vi-
šini 124.838,68 EUR. Celotna investicijska 
vrednost projekta znaša okoli 292.000 EUR. 
Realizacija investicije je prispevala k uredi-
tvi EKO tržnice, kjer je možno organizirano 
trženje lokalno ekološko pridelane hrane. S 
postavitvijo paviljona  je urejen tudi prostor 

Slavnostni podpis pogodbe  za   projekt Ureditev trga Dobrna – paviljon 
na južnem delu trga Dobrna

za delovanje TIC-a Dobrna in Turističnega 
društva Dobrna. V okviru naložbe je bil za-
jet pitnik s pitno vodo, ki je dostopen vsem 
občanom in obiskovalcem, izposoja koles ter 
informacijska tabla z zemljevidom in velik 
TV zaslon za podajanje informacij obisko-
valcem trga.

Odprtje novega Vrtca Dobrna

V četrtek, 29. maja, je bilo še posebej slo-
vesno za vse otroke, učence in delavce OŠ 
Dobrna, kakor tudi za vse občane občine 
Dobrna. Odprli so namreč vrata novega 
Vrtca Dobrna. Na mestu starega stoji nov, 
energetsko učinkovit  vrtec s petimi oddelki.
Otroci so skupaj z vzgojiteljicami poskrbeli 
za prijetno popoldne, obarvano s pesmijo in 
plesom, ki so jih pripravili prav za to prilo-
žnost. Oblečeni so bili v majčke, ki jim jih 
je za to priložnost podarila Občina Dobrna. 
V kulturnem programu, ki ga je povezovala  
Alja Tihle, je sodelovala tudi Godba Dobr-
na in Ženski pevski zbor Korona iz Dobr-
ne. Na slavnostnem odprtju je pomen no-
vozgrajenega vrtca predstavil ravnatelj OŠ 
Dobrna Marko Šteger, župan Martin Brecl 
pa je izrazil zadovoljstvo, da se v Vrtec Do-
brna vključuje vedno več otrok. Prav tako se 
je župan ob tej priložnosti zahvalil vsem, ki 
so kakorkoli sodelovali pri izvedbi navedene 
investicije.

Pomembno pridobitev za občino so svojemu 
namenu predali župan Martin Brecl, ravna-

na območju občine Dobrna, v delu naselij 
Klanc in Zavrh (od Dobrne do Guteneka, do 
Grobelnika, do slapa pred vhodom v sotesko 
Hudičev graben ter LN Zavrh, faza 3).

Pogodbo so podpisali direktor podjetja Tomgrad To-
maž Hohnjec, župan Občine Dobrna Martin Brecl 
in podžupan Občine Dobrna Stanislav Božnik
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Širokopasovno omrežje v občini 
Slovenske Konjice

Občina Slovenske Konjice je z uspešno kan-
didaturo na razpisu Ministrstva za visoko 
šolstvo, znanost in tehnologijo pridobila 
sredstva za gradnjo odprtega širokopasovne-
ga omrežja elektronskih komunikacij (op-
tično omrežje) za zagotavljanje širokopasov-
nega dostopa vsem gospodinjstvom, ki tega 
dostopa v času razpisa niso imela.

Odprtje zaključka gradnje priključkov na 
belih lisah je bilo v petek, 13. 6. 2014, pri 
Funkcijski postaji v Ločah. Program so skrb-
no pripravili osnovnošolci Osnovne šole 
Loče.

Pričetek projekta gradnje odprtega široko-
pasovnega omrežja elektronskih komuni-
kacij sega v leto 2009. Takrat so se določile 
tako imenovane bele lise (gospodinjstva, ki 
nimajo možnosti dostopa do širokopasov-
nega interneta in zanje ni bilo izraženega 
komercialnega interesa operaterjev) in sive 
lise (gospodinjstva, ki imajo dostop do ši-
rokopasovne povezave). Občina Slovenske 
Konjice je pred prijavo na razpis preverila 
interes za pristop k projektu in po potrditvi 
pričela z vsemi potrebnimi aktivnostmi. Z 
uspešno kandidaturo se je tako junija 2011 
pričela gradbena faza projekta, ki je zajemala 
izgradnjo dveh funkcijskih lokacij (central) 

za področje Slovenskih Konjic in Loč ter 
polaganje skupno 145 kilometrov kabelske 
kanalizacije za pokrivanje vseh 1.027 gospo-
dinjstev, ki so bila s strani ministrstva opre-
deljena kot bele lise. Izvajalec del je v projekt 
vključil eno najsodobnejših telekomunika-
cijskih tehnologij, saj vsak uporabnik prejme 
optična vlakna, ki so neobčutljiva na vlago 
in električno napetost, direktno iz centrale 
do doma, brez vmesnih prevezav (FTTH – 
fibre to the home).

Projekt se je izvajal na podlagi sklenjenega 
javno-zasebnega partnerstva med občino in 
izbranim ponudnikom, družbo GVO, d. o. 
o., iz Ljubljane. Zasebni partner je v projekt 
vložil dobrih 40 % finančnih sredstev in si 
s tem pridobil tudi koncesijo za upravljanje 
in vzdrževanje omrežja za nadaljnjih 20 let.

Prednost omrežja  je  v prosti izbiri med po-
nudniki telekomunikacijskih storitev, ki lah-
ko prosto gostujejo v omrežju.

telj OŠ Dobrna Marko Šteger  ter prokurist 
podjetja VG5 d. o. o., Lovrenc Krapež. 

Vsi obiskovalci so po kulturnem programu 
izkoristili možnost ogleda novega vrtca. Nov 
Vrtec Dobrna meri 826 m². Vetrolov popelje 
najprej v centralni prostor, ki je večnamen-
ski. Osrednji  oz. centralni prostor bo name-
njen skupnim prireditvam, razstavam in igri 
otrok. Vrtec ima pet igralnic s sanitarijami in 
garderobami. Vsaka igralnica ima tudi  pre-
hod na skupno teraso. Objekt obkroža ure-
jeno igrišče z igrali in pitno vodo. V stavbi 
se poleg teh prostorov nahajajo tudi pisarne 
za zaposlene, sejna soba, sanitarije za zapo-
slene, arhiv, kuhinja in spremljajoči servisni 
prostori. 

Izvajalec dokončanja del Vrtca Dobrna je 
bilo podjetje VG5, d. o. o., iz Ljubljane, 
projekte zanj je naredil projektivni biro Tri-
je arhitekti, d. o. o., prav tako iz Ljubljane, 
nadzor nad gradnjo pa  je izvajalo podjetje 
Proplus,  d. o. o. iz Maribora. 

Vrednost operacije Vrtec Dobrna znaša 
1.948.658,86 EUR z DDV. Gradnja vrtca 
se je financirala s sredstvi proračuna Občine 
Dobrna (50,75 %), sredstvi Evropskega skla-
da za regionalni razvoj (41,97 %) in sredstvi 
Eko sklada (7,31 %). 

Z izgradnjo novega vrtca je občina tako za-
gotovila dodatne prostorske kapacitete za iz-

vajanje predšolskih programov in s tem star-
šem omogočila ter zagotovila vpis dodatnega 
števila otrok v programe predšolske vzgoje. 

Zdenka Kumer

Novozgrajen Vrtec Dobrna
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Pločnik za pešce ob lokalni cesti Slovenske 
Konjice–Polene na odseku gostišče Fink 
–Zgornja Pristava ob prometni cesti pred-
stavlja dodano vrednost k varnosti pešcev in 
sprehajalcev.

Za izvedbo pločnika v dolžini 500 metrov v 
skupni vrednosti 140.000 EUR je bilo izbra-
no podjetje GMI, d. o. o.  Prva dela so se 
pričela izvajati septembra 2013 in so se izva-
jala vse do poletja. Zaradi umestitve pločni-
ka ob cesto je bilo potrebno cestišče razširiti 
proti potoku in zgraditi kamnite podporne 
zidove. Na določenih mestih je bila potreb-
na umestitev betonskih zidov višine do 1,2 

V okviru praznovanja občinskega praznika 
Občine Slovenske Konjice sta se v torek, 17. 
junija 2014, zgodili dve izjemno pomembni 
svečanosti. Na križišču cest v Brezju so se ob 
17. uri krajani krajevne skupnosti Jernej in 
drugi gostje zbrali na odprtju ceste Perovec–
Brezje, slabo uro kasneje pa se je z odprtjem 
moderniziranega odseka ceste v Kolačnem 
zaokrožilo torkovo slavje. Kulturni program 
na obeh odprtjih so glasbeno obarvali učenci 
Osnovne šole Jernej.

Še ne tako dolgo nazaj, v koncu 90-ih let, se 
je odsek lokalne ceste Perovec–Brezje moder-
niziral s tako imenovanim hladnim asfaltom, 
s čimer je cesta dobila asfaltno prevleko. Po-
večanje prometnih obremenitev v zadnjem 
10-letnem obdobju, skromna priprava spo-
dnjega ustroja, nezadostna širina in neure-
jeni jarki so povzročili hitrejše propadanje 
ceste. V zadnjem obdobju je bil ta odsek 

med najslabšimi v občini, zato je bila njegova 
modernizacija več kot nujna. Modernizacijo 
odseka lokalne ceste v dolžini 800 metrov v 
skupni vrednosti 100.717 EUR je od avgusta 
pa do oktobra lanskega leta izvajalo podjetje 
GMI, d. o. o., iz Slovenskih Konjic. Glede 
na potek ceste skozi naselje in med kmetij-
skimi površinami imamo opravka s cesto, ki 
povezuje krajevni skupnosti Tepanje in Jer-

m, na katero se je namestila žičnata ograja. 
Dodatno se je zamenjal spodnji ustroj ceste, 
namestila se je jeklena varnostna ograja. Za 
varno uporabo prometnih površin se je na 
novo uredila prometna signalizacija, javna 
razsvetljava pa se je iz drogov nizkonape-
tostnega električnega omrežja prestavila na 
kandelabre javne razsvetljave.

Celotna investicija se je financirala iz občin-
skega proračuna, in sicer 2/3 iz investicijske 
postavke KS Slovenske Konjice, preostalo pa iz 
naslova opremljanja stavbnih zemljišč in izgra-
dnje kanalizacije Polene zaradi gradnje primar-
ne kanalizacije v vozišču.

Odprtje cest Perovec–Brezje in Kolačno

Prireditev ob odprtju pločnika so s kulturnim 
programom popestrili otroci iz Osnovne šole 
Pod goro.

Zgornja  Pristava  dobila nov pločnik

nej in predstavlja tudi najkrajšo povezavo s 
sosednjo občino. 

Še posebej slovesno je bilo na odprtju moder-
niziranega cestnega odseka Kolačno–Zafošt. 
Gre namreč za cesto, ki je bila do nedavne-
ga še v makadamski izvedbi. Z gradbenimi 
deli se je pričelo v jeseni 2013 – takrat se 
je pripravil spodnji ustroj ceste, zgradili so 
se elementi odvodnjavanja. Sredstva za mo-
dernizacijo odseka ceste Kolačno–Zafošt v 
višini 42.213 EUR so se zagotovila v dveh 
letih iz investicijskih sredstev, namenjenih za 
Krajevno skupnost Jernej, del sredstev pa so 
prispevali tudi domačini, ki so s tem pripo-
mogli k izboljšanju prometne infrastrukture 
na območju krajevne skupnosti. 

Obnovljena cesta in postajališče za 
minibus v Dobju

V občini Dobje je bila letos zaključena ob-
nova lokalne ceste Loke–Jesenik v dolžini 
1.100 m, uredilo pa se je tudi postajališče 
za šolski minibus. Celotna investicija znaša 
blizu 200.000 EUR. Sredstva so bila zago-
tovljena v proračunu Občine Dobje ter na 
razpisu za Evropska sredstva za obnovo vasi. 
V sklopu investicije je bila izvedena tudi 
rekonstrukcija mostu čez Dobjanski potok. 
Uporabniki ceste iz vasi Lažiše bodo pred-
vsem v zimskem času lažje dostopali do de-
lovnih mest v dolini.
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Ko iz pip končno priteče pitna 
voda 

Zagotoviti dostop do javne oskrbe s pitno 
vodo je v dobrih 222 km² veliki občini kar 
velik zalogaj, hkrati pa izjemnega pomena 
za kvaliteto življenja in dela prebivalcev 
na vseh njenih območjih. Še v tem letu bo 
voda pritekla iz kar nekaj pip na obmo-
čjih, kjer so nanjo dolgo čakali. 

Občina Šentjur širitev vodovodnega omrežja 
zato šteje med prednostne naloge in uspešno 
zaključuje dve veliki gradnji, obe s pomočjo 
evropskih sredstev. Prva sodi v sklop projek-
ta Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle (so-
financiranje iz Evropskega kohezijskega skla-
da), ki v gradnji vodovoda združuje občine 
Kozjanskega in Obsotelja, šentjurska občina 
pa svoj del izvaja povsem samostojno. Kar 
dobrih 22 km novega vodovodnega omrežja 
s pripadajočimi objekti se tako širi pretežno 
v KS Loka pri Žusmu, kjer bodo 415 kraja-
nom omogočeni novi priključki. Ker pa gre 
za območje, ki je prava zakladnica in naravni 
rezervoar pitne vode, izgradnja in vključitev 

nove mreže v javno vodovodno omrežje po-
meni varnejšo in boljšo vodo za vse šentjur-
ske občane. 

Vodovod bo povezal sosednji obči-
ni Šentjur in Dobje

Stroji brnijo tudi v krajih med Šentjurjem 
in Dobjem, saj sta občini v prizadevanjih po 
dogradnji dotrajanih vodovodnih sistemov, 
ki niti več niso omogočali novih priključkov, 
združili moči v skupnem projektu (Evrop-
ski sklad za regionalni razvoj). Projekt vodi 
šentjurska občina, kjer bo na območju KS 
Planina pri Sevnici zgrajeno novo vodovo-
dno omrežje iz Vejic mimo Golobinjeka in 
Planine do Sv. križa v skupni dolžini 7.864 
metrov. Druga lokacija gradnje je med Zavr-

šami in Večjim Brdom v občini Dobje, tretja 
med naseljema Paridol in Repuš.  Poleg vo-
dovoda bodo zgrajena tudi črpališča, vodo-
hrani in razbremenilniki.

Z dogradnjo in rekonstrukcijo telovadnice, 
ki je pri domačinih in uporabnikih pridobila 
laskavi naslov »lepotica«, se je zaključila tri-
fazna obsežna prenova OŠ Planina pri Sevni-
ci. Tako je šola pridobila pogoje za izvajanje 
devetletnega programa šolanja. Najprej so se 
v letu 2011 na Planini veselili novega zuna-
njega igrišča, sledila je selitev šolarjev na re-
zervne lokacije in zahtevni del faze prenove 
šole, v prenovljeno so šolarji vstopili z začet-
kom šolskega leta 2012/13, v marcu 2014 pa 

Varčni in prijetnejši prostori za šolarje in vrtčevske otroke

Občina Šentjur veliko pozornosti namenja družbenim dejavnostim  s ciljem zagotovitve vsem otrokom v občini enakovredne pogoje 
za izobraževanje in predšolsko varstvo ter vzgojo. Ker občina premore kar šest osnovnih šol in štiri podružnice, po vseh krajevnih 
skupnosti pa mrežo enot Vrtca Šentjur, je to precej zahtevna naloga. Uspešna zaključka prenov OŠ Planine pri Sevnici ter OŠ Dramlje 
in odobreno sofinanciranje nadaljevanja energetskih sanacij objektov dokazujeta močan in spodbuden investicijski tempo.

so mladi od prvega do devetega razreda po-
kazali, kako veselo migajo v povsem preno-
vljeni telovadnici. Vrednost prenove telova-
dnice skupno znaša okoli 1,5 milijona evrov, 
sofinanciranje je občina zagotovila s strani 
resornih ministrstev in fundacije za šport. 
OŠ Planina pri Sevnici je kraju zagotovo v 
ponos, svojevrstna simbolika pa je bila tudi 

pri slavnostnem dejanju – rezanju traku, ki 
so ga držali prav vsi zaposleni in šolarji. 

Moje sanje, moja šola

Navdušenje je bilo veliko tudi, ko so se z 
začetkom letošnjega leta v energetsko pre-
novljeno OŠ Dramlje s prav tako prenovlje-
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Kar 85 odstotkov vrednosti investicije Do-
graditev kanalizacijskega omrežja na čistilno 
napravo Šentjur – 2. faza se krije iz sredstev 
EU. Zatem, ko so bila v prvi fazi prav tako z 
EU sredstvi zgrajena kanalizacijska omrežja v 
naseljih Ponikva zahod, Hotunje, del naselja 
Primož, Grobelno – del, Bezovje – del, Nova 
vas – zahod in Gorica pri Slivnici, se je gra-
dnja v drugi fazi nadaljevala v naseljih Vrbno, 
Zgornje Lokarje, Hruševec  in v delu naselja 
Gorica pri Slivnici.  Dokončanje druge faze 
omogoča priključitev na čistilno napravo na 
novo za 110 objektov, pa tudi za tiste, ki so 

bili doslej priklopljeni z mešanimi kanali.  S 
tem se bo tudi izboljšal izkoristek kapacitet 
centralne čistilne naprave. Izgradnjo je veči-
na KS izkoristila za dodatna dela pri prenovi 
in sanaciji vozišč in  cestnih odsekov, kjer so 
bili delovni posegi.

Izgradnja kanalizacijskega omrežja ne po-
meni le novih priključkov, ampak urejena 
kanalizacija vpliva tudi na bolj zdravo bi-
valno okolje, življenjski standard, varuje in 
ščiti vode povodja Savinje. Poleg tega na eni 
strani omogoča razvoj gospodarskih in obr-

tnih dejavnosti ter na drugi ustvarja pogoje 
za vzpostavitev ekološkega kmetovanja in 
turizma. 

Z dvema muham na en mah so opravili v nekaterih krajevnih skupnostih, kjer je šen-
tjurska občina pred kratkim dogradila kanalizacijski sistem, saj so se dela prekrivala s 
prenovo nekaterih cestnih odsekov.

Nadaljevanje energetskih sanacij

Občina Šentjur si je z uspešnimi prijavami 
na  Javni razpis za energetsko sanacijo osnov-
nih šol, vrtcev in zdravstvenih domov v lasti 
lokalnih skupnosti, ki ga je objavilo Ministr-
stvo za infrastrukturo in prostor, zagotovila 
sofinanciranje iz sredstev Kohezijskega skla-
da še za energetske sanacije  šolskih objektov 
OŠ Franja Malgaja Šentjur, POŠ Blagovna, 
POŠ Loka pri Žusmu ter vrtčevskih enot 
Center, Pešnica, Blagovna, Planina pri Sev-

Gradili kanalizacijo in prenavljali ceste

no enoto vrtca vrnili drameljski šolarji in 
malčki. Po uspešni pridobitvi sofinancerskih 
sredstev s strani EKO sklada je šentjurska 
občina zastavila projekt temeljite sanacije 
šole – prenovi oziroma menjavi ovoja zgrad-

Trška dama na ''plastični operaciji''

Zgornji trg z izjemno lokacijo in neza-
menljivo veduto je v Šentjurju središče 
kulturnega dogajanja z muzejskimi zbir-
kami, sedežem TIC-a, protokolarnim 
objektom Ipavčevo hišo in je bil že večkrat 
opažen ter nagrajen v akcijah turistične 
zveze Moja dežela, lepa in gostoljubna. 
Občina pa ga še zmeraj ureja in lepša. 

Prenova hiše Ulica skladateljev Ipavcev št. 
30 z zunanjo ureditvijo je izjemnega pome-
na, saj je praktično v središču trškega jedra.  
Obsega celostno rekonstrukcijo objekta z 
utrditvijo zidov, namestitvijo kombinirane 
jeklene in lesene strešne konstrukcije ter 
nadstreška.   Prenova celotne fasade se vrši  v 
skladu z navodili Zavoda za varstvo naravne 
in kulturno dediščino Celje. Ohranjen bo 
tudi park s kostanjevimi drevesi, parkiranje 
bo ukinjeno, urejen pa bo senzorični park z 

elementi za spodbujanje zvočnih, tipnih in 
vizualnih zaznavanj. Več kot polovica vre-
dnosti izvajanja prenov bo krita iz sredstev, 
pridobljenih iz razpisa Evropskega sklada za 
regionalni razvoj. 

be. S tem je zagotovljen velik prihranek pri 
stroških ogrevanja šole. Med obnovo so se 
pojavile možnosti dodatnih del, ki jih je bilo 
smiselno upoštevati, zato je občina v dialogu 
s predstavniki šole izvedla še nekatere prak-

tične za  funkcionalnejšo ureditev nekaterih 
prostorov.  Vrednost celotne investicije gra-
dnje, opreme in projektne ter investicijske 
dokumentacije je nekaj manj kot 1,5 mili-
jona evrov.

nici in Slivnica. Sofinanciranje je predvideno 
pretežno za leto 2015. Najprej so se v juliju 
iz tega naslova pričela izvajati sanacijska dela 
na OŠ Franja Malgaja Šentjur ter POŠ in vr-
tec Loka pri Žusmu. 
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Energetska sanacija Osnovne šole Zreče in Vrtca Zreče

Zadnjega dne v letu 2013 je bila podpisana tudi 
pogodba z na javnem razpisu izbranim izvajalcem 
del, podjetjem Remont, d. d. iz Celja. Prenova 

zelo dotrajanega objekta, ki že dolgo več ne omo-
goča kakovostne izvedbe raznolikih kulturnih in 
drugih prireditev, je v polnem teku. 

Poudariti velja  odlično osrednjo lokacijo 
obstoječega kulturnega doma, ki so s po-
polno rekonstrukcijo pridobi 244 m² novih 
prireditvenih prostorov, ki se bodo nahajali 
v novi vhodni avli, odru v veliki dvorani, na 
voljo bo tudi nova mala prireditvena dvo-
rana v nadstropju, novost bo zunanji dvo-
riščni prostor, ki ga bo prav tako mogoče 
uporabljati za razne dogodke. Poudarek bo 
na ureditvi sodobne scenske tehnike in so-
dobnega večnamenskega kulturnega centra, 
ki bo služil najrazličnejšim prireditvam. 
Nekaj manjših posegov je tako predvidenih 
tudi v neposredni okolici objekta. Za naba-
vo ustrezne opreme so bile izvedene študije 
akustike dvorane, sodobna odrska scena pa 
bo ustvarjalcem nudila neštete nove uprizo-
ritvene možnosti ter nove tehnične rešitve. 
Prenovljeni kulturni center, prenova naj bi 
bila zaključena septembra 2014, bo upravlja-
la Zveza kulturnih društev Šentjur, omogo-
čeno bo odprtje šestih novih delovnih mest.  

Od starega doma do sodobnega kulturnega centra

Po desetletjih različnih načrtov in prelaganj obnove starega kulturnega doma v Šen-
tjurju se je ta letos pričela. Pogoj za izvedbo projekta so uspešno pridobljena razpisna 
sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini več kot 1,9 milijona evrov. 

nih kupol na telovadnici. Vrednost celotne 
investicije se ocenjuje na 400.000,00 EUR. 

Vrtec Zreče
V letu 2013 so na Vrtcu Zreče zamenjali vsa 
okna in vrata na lupini stavbe ter izolirali 
podstrešje in strop nad neogrevano kletjo. V 
letošnjem letu so na Vrtcu Zreče pričeli še s 
toplotno in hidro izolacija fasade ter menja-
vo kotla na biomaso in z vgradnjo solarnega 
sistema. Zaključek investicije predvidevajo v 
septembru 2014. Vrednost celotne investici-
je se ocenjuje na 200.000,00 EUR. 

Vsa dela se izvajajo v času poletnih počitnic, 
tako da v Osnovni šoli Zreče otroci za pouk 
niso prikrajšani, otroci Vrtca Zreče, katerih 
je v poletnem času bistveno manj, pa se selijo 
iz zidanega v montažni del, zaradi česar tudi 
njih dela pri izvajanju pedagoškega dela in 
počitka ne motijo. 

Občina Zreče se je uspešno prijavila na javni 
razpis Sofinanciranje operacij za energetsko 
sanacijo javnih stavb v lasti lokalnih skupno-
sti s projektoma Energetska sanacija JZ Vr-
tec Zreče in Energetska sanacija JZ Osnovna 
šola Zreče in je s tem upravičena do nepo-
vratnih sredstev evropske kohezijske politike 
v višini 100 % javno upravičenih stroškov 
operacij.  Osnovna šola Zreče in Vrtec Zreče 
bosta tako v dveh letih (do marca 2015) do-
bila novo, lepšo, zlasti pa energetsko veliko 
bolj varčno podobo.

Osnovna šola Zreče
V letu 2013 so na novem delu Osnovne šole 
Zreče zamenjali okna ter v Športni dvorani 
Zreče zamenjali hladilni agregat. Letos pa so 
pričeli še z vgradnjo vrat na lupini stavbe ter 
s toplotno izolacijo fasade na šoli in tehnični 
učilnici. Do marca 2015 bodo izvedli še me-
njavo kotla na biomaso ter menjavo svetlob-

V Občini Oplotnica so pričeli z energetsko 
obnovo javnih stavb v lasti občine. Prva 
taka energetska obnova je bila predvidena za 
zgradbo Zdravstvenega doma Oplotnica, za 
katero so iz strani Ministrstva za infrastruk-
turo in prostor pridobili tudi sredstva iz Ko-
hezijskega sklada EU. Objekt zdravstvenega 
doma je bil zgrajen 1986 in je bil poleg do-
trajanosti tudi brez toplotne izolacije ter zato 
izjemno energetsko potrošen.

Energetska obnova zgradbe predstavlja 1. 
fazo obnove, 2. faza pa predstavlja notranjo 
obnovo (instalacije, ogrevanje, prezračeva-
nje, dostop za invalide, racionalizacijo pre-
ureditve prostorov in zunanjo ureditve par-
kirnih prostorov). 

Prva faza investicije bo predvidoma zaključe-
na 31. 8. 2014. Investicija se je izvajala od ja-
nuarja letos v času rednega obratovanja, zato 

se zahvaljujejo vsem uporabnikom storitev 
in uslužbencem v tej zgradbi za strpnost in 
razumevanje.

Energetska obnova zdravstvenega doma v Oplotnici

Ipavčev kulturni center dobiva novo podobo
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Svečana seja občinskega sveta Slo-
venske konjice

S slovesnostjo ob svečani seji se je izteklo 
20 praznični dni, ki so zaokrožili barvito 
junijsko dogajanje v naših krajih. Ponovno 
so znali stopiti skupaj in praktično v vsako 
vasico naše občine ponesti delček Konjiških 
dni 2014. Pripravljali so jih v sodelovanju s 
številnimi posamezniki, društvi in lokalni-
mi organizacijami, krajevnimi skupnostmi, 
vrtci in šolami, gasilci, ansambli, športniki, 
slikarji in fotografi, z gozdarji, čebelarji in 
zeliščarji, pohodniki in še z marsikom. 

Skupaj so se veselili različnih dosežkov – šol-
skih in glasbenih uspehov, prenovljenih ce-
stnih odsekov in pločnikov, širokopasovnega 
omrežja, športnih tekmovanj in aktivnih 
druženj. Praznovali so obletnice, se udele-
ževali predavanj in skupaj prebirali knjige, 
spremljali gledališke predstave za male in 
velike, se družili z zeliščarji iz vse Slovenije, 
se veselili romantične poletne noči v starem 
mestnem jedru, z gozdarji spoznavali parke 
in drevorede, za poletne osvežitve odprli 
konjiški bazen in skozi mesto suvereno po-
peljali mednarodno komisijo združenja En-
tentne Florale, ki bo po 16 letih ponovno 
nastavila ogledalo o celoviti urejenosti. Po-
novno so znali stopiti skupaj in skozi več kot 
60 prireditev uvrščenih pod blagovno znam-

ko Konjiški dnevi 2014, povedati zanimivo 
zgodbo o visoki kakovosti življenja v občini. 

Na svečani seji Občinskega sveta Občine 
Slovenske Konjice so podelili zaslužene na-
grade tistim, ki so s svojim delom pomemb-
no zaznamovali dogajanje v občini in na 
njem pustili neizbrisen pečat. Društvo So-
žitje – invalidsko humanitarna organizacija 
je prejelo nagrado občine, Dorijan Zabuko-
všek Srebrni konjiški grb in Stanislav Hla-
stec Zlati konjiški grb. Prejemnikom iskreno 
čestitajo.

Konjiški dan namenjen invalidom

Nemoč žrtev nasilja in razbremenitev stiske 
pri svetovanju se je glasil naslov predavanja, 
ki sta ga izvedli predstavnici  Društva SOS 
telefon v četrtek, 19. 6. 2014, v Domu kul-
ture. Prisotni so se seznanili z oblikami na-
silja nad otroci in pridobili osnovne napotke 
za komunikacijo in pomoč žrtvam nasilja. 
Sledilo je odprtje razstave Željka Vertelja, 
slikarja, ki svoje umetnine ustvarja s slika-
njem z usti. 

Praznik Občine Dobrna

Junij je mesec, ko Občina Dobrna praznuje 
svoj praznik. Tako je bila v petek, 13. juni-
ja, v dvorani Zdraviliškega doma slavnostna 
seja Občinskega sveta Občine Dobrna.
 
Tudi letos je praznični utrip popestrila God-
ba Dobrna pod vodstvom kapelnika Mitje 
Maroška, ki je igrala v pozdrav prihajajočim 
gostom pred Zdraviliškim domom. Slavno-
stno sejo je s slovensko himno odprla Vo-
kalna skupina Vigred pod vodstvom Franca 
Golčerja. Nadalje je župan Občine Dobrna 
Martin Brecl predstavil dosežke v zadnjih 
letih delovanja Občine Dobrna. Čestital je 
vsem dobitnikom priznanj, zlatim osnovno-
šolcem in občanom občine Dobrna ob pra-
zniku. 

V kulturnem programu je poleg vokalne 
skupne Vigred nastopila tudi Ženska pevska 
skupina Korona KUD Dobrna pod vod-
stvom zborovodkinje Mihaele Podjavoršek. 
Kulturni program se je nadaljeval s prisrč-
nim nastopom varovancev Folklorne skupi-
ne iz Centra za usposabljanje, delo in varstvo 
Dobrna pod vodstvom mentorice Brigite 
Kuder. 

Sledila je podelitev priznanj zlatim osnov-
nošolcem OŠ Dobrna, to je učencem, ki so 
vsa osnovnošolska leta zaključili z odličnim 

uspehom, in sicer: Lauri Čerenak, Adrijani 
Dečman, Mii Hrovat in Uli Pihler. Vsem 
smo zaželeli, da bi na nadaljnji srednješolski 
poti dosegali še takšne rezultate in uspehe. 
Temu je sledil najbolj svečan dogodek pri-
reditve, podelitev priznanj Občine Dobrna 
za leto 2014.

Naziv Častni občan Občine Dobrna je prejel  
Stanislav Božnik. Zlati grb Občine Dobrna 
je prejel Center za usposabljanje, delo in var-

stvo Dobrna, srebrni grb Občine Dobrna je 
prejela družina Pungartnik in Ida Hrovat, 
bronasti grb Občine Dobrna pa so prejeli  
Drago Pirh, Ivan Kristan in družina Švent.

Županska priznanja za leto 2014 so bila po-
deljena: Petru Habetu, Mitju Marošku in 
Klemnu Štimulaku.

Zdenka Kumer

Nagrajenci Občine Dobrna za leto 2014 z županom Martinom Breclom in podžupanom Stanislavom Božni-
kom
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Kmetijsko gozdarski zavod Maribor, ki s 
svojim delom pokriva tudi območje občine 
Oplotnica, je letos napolnil 120 let delova-
nja. Ves čas smo iskali smele  rešitve, ki so 
v korist človeku in njegovemu okolju. Znali 
smo prisluhniti tradicionalnim izkušnjam, 
upoštevali zakonitosti narave in pripeljati 
ustanovo do spoštovanja vrednega jubileja 
delovanja.

Osnovna ugotovitev je, da razvoj lahko gra-
dimo le na lastnih naravnih kot človeških 
virih. Pri tem si podeželje in urbani del po-
dajata roko za nujno sodelovanje. Dana nam 
je čudovita slovenska pokrajina, katera je s 
svojimi naravnimi viri vedno nudila pogoje 
preživetja in blaginjo slovenskemu narodu.

Razvoj podeželja in kmetijstva današnjega 
časa morata biti naravnana skozi cilje traj-
nostnega razvoja, ki temelji na upoštevanju 
ekonomske, okoljske in socialne funkcije 
kmetijstva. Vloga kmetijstva je s tem posta-
vljena v širši kontekst, saj se poleg osnovne 
proizvodne funkcije upošteva interdiscipli-
narna vloga kmetijstva za zagotavljanje do-
brin, varovanje okolja, dobrobit živali, pri-
delavo varne hrane in ekonomsko stabilnost.  

Dr. Stane Klemenčič,
direktor KGZS Zavoda Maribor

Svečana seja OS Občine Zreče, do-
bitniki priznanj 2014

Letošnja svečana seja Občinskega sveta Ob-
čine Zreče je potekala zadnjo sredo v maju, 
le dan pred praznikom občine Zreče, 29. 
majem. Med gosti sta tudi letos zbrane poz-
dravila vitez Jurij s Freundenbergha (David 
Voh) in njegova Zarja (Tonja Jelen), ki sta 
s seboj prinesla tudi darilo – insignijo, ka-
tero je vitez kasneje podaril zreškemu župa-
nu z željo, da bi si župan to insignijo nadel 
ob prihodnjih slovesnih dogodkih, ki bodo 
potekali v občini, če se bo tako odločil tudi 
občinski svet. 

Na tokratni svečanosti so podelili:
 ‒ dve posebni priznanji Milanu Očku (za 
prispevek k ohranjanju tradicije kovaštva 
in prenašanju dediščine na mlade) in Lojz-
ki Šprajc (za večletno delovanje v turizmu 
in kulturi ter za promocijo občine širši 
okolici), 

 ‒ bronasti grb Miranu Krajncu (za večletno 
vodenje in aktivno delo v Turističnem 
društvu Resnik – Rogla ter za njegov pri-

spevek k ohranjanju kulturne dediščine 
kraja),

 ‒ srebrni grb Mariji Magdi Drozg (za dolgo-
letno uspešno delo in dosežke na področju 
kulture, društvene dejavnosti in njenega 
prispevka h kvaliteti življenja v KS Sko-
marje) ter 

 ‒ zlati grb Zdravku Ivačiču (za dolgoletno 
uspešno delo na področju kulture ter za 
dosežene uspehe, ki pospešujejo razvoj 

Kmetijsko gozdarski zavod Mari-
bor je napolnil  120 let delovanja

V Dobju praznovali 15. občinski 
praznik

V nedeljo, 20. 7. 2014, so občani občine 
Dobje s svečano sejo občinskega sveta obe-
ležili petnajsti občinski praznik, ki ga vsako 
leto praznujejo 22. julija, na dan ko je držav-
ni zbor RS z zakonom ustanovil tudi Občino 
Dobje.

V pestrem kulturnem programu so sodelo-
vali člani MePZ Kulturnega društva Dobje, 
učenci OŠ Dobje, plesalka Vanesa Centrih 
ter sopranistka Renata Gračnar. V dvorani 
kulturnega doma je bila postavljena prilo-
žnostna razstava slik domače amaterske sli-
karke Branke Dragosavac ter cvetlični aranž-
maji Simone Romih iz Dobja.

Župan občine Dobje Franc Leskovšek je 
podelil priznanja župana učencem OŠ Do-
bje, ki so dosegli  vidne uspehe na področju 
izobraževanja. Priznanja so prejeli: Iza Do-
beršek, Nejc Rabuza, Tadej Bešenič in Blaž 
Žibret. Plaketo Občine je prejela profesorica 
matematike na OŠ Dobje Marija Blažič za 
uspešno mentorstvo na OŠ Dobje. Občin-
ska priznanja so prejeli David Jokić za delo 
na področju  gasilstva, Branka Dragosavac za 
dosežke na področju likovne ustvarjalnosti 
ter Simona Romih za uspehe na področju 
izdelave cvetličnih aranžmajev.

Po končani svečani seji je bilo prijetno dru-
žabno srečanje občanov in gostov ob zvokih 
ansambla Odmev.

kulturne dejavnosti). Po podelitvi so si 
obiskovalci skupaj z vitezom Jurijem in 
Zarjo ogledali sabljaško borbo športnih 
mečevalcev današnjega časa, ki so ga pri-
pravili člani Sabljaškega kluba Ljubljana. 

V avli kulturnega doma pri Termah Zreče je 
bila na ogled razstava razglednic iz zreških 
krajev, svečanost pa se je zaključila z druže-
njem ob dobrotah Okusov Rogle.
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Skozi vse leto obilo turističnih pri-
reditev v občini Šentjur

Obiskovalci lahko v občini Šentjur ob vsa-
kem času najdejo kaj zanimivega zase, ne 
glede na to, ali so jim ljubše kulturne, turi-
stične ali družabne prireditve.

Osrednja turistična prireditev je vsakoletno 
Šentjurjevo, ki se odvija v aprilu in vključuje 
Šentjurjev sejem, razstavo Naravno je zdravo z 
ocenjevanjem vina, salam in kruha ter drugi-
mi spremljajočimi dogodki, Šentrock za mlade 
po letih in po srcu, Jurčkovanje za najmlajše, 
tekmovanje v kuhanju Šentjurjeve kisle župe, 
reviji pevskih zborov in narodnozabavnih an-
samblov in še kup drugih dogodkov.

Prav tako tradicionalen je že postal Mi-
klavžev sejem, ki poteka zadnjo soboto pred 
Miklavžem in na katerem ne manjka slastnih 
domačih dobrot in drugih izvirnih daril za 
najbližje. Sejem je tudi del Angelske nedelje 
na Planini pri Sevnici, ki vsako leto poteka 
prvo nedeljo v septembru. Osrednji del do-
godka je povorka starih kmečkih običajev, 
spremlja pa jo še kup drugih prireditev.

Znana so Martinovanja na Ponikvi in dogo-
dek Po Sv. Heleni Martin na star način, ki 
potekata ob praznovanju Martinovega. Pred 
Martinovim, v mesecu oktobru, pa že sedem 
let poteka prireditev Bučn'ce, katere rdeča 
nit so buče v vseh oblikah in velikostih.

Zajeti celoten turistični utrip občine Šentjur 
v nekaj stavkih je praktično nemogoče, zato 
vas vabimo, da obiščete spletno stran www.
turizem-sentjur.com in tam poiščete aktual-
ne dogodke, ki vas pritegnejo.

Šentjursko poletje še traja

V sklopu vsakoletnega Šentjurskega poletja 
se je tudi letos zvrstila že cela vrsta odličnih 

prireditev, dogodkov in razstav, ki dajejo 
utrip celotni občini. Tako smo videli več 
gledaliških in plesnih predstav, koncertov 
(Nina Pušlar, Celjski Dixieland ansambel), 
čarobno Kresno noč in prireditev Ramna 
Jazz festival na Slivniškem jezeru ter več turi-
stičnih ter zabavnih prireditev. Do zaključka 
festivala v mesecu septembru se jih bo zvrsti-
lo še kar nekaj.

V okviru Dežele Celjske, skupnega projekta 
občin Savinjske regije za promocijo turistič-
ne ponudbe, katerega del sta tudi Razvojna 
agencija Kozjansko in TIC Šentjur, je Šen-
tjur obiskala skupina novinarjev.

Strokovni ogled je bil namenjen predvsem 
novinarjem specializiranih revij in prilog, 
spletnih strani in ostalih medijev, ki obja-
vljajo prispevke na temo turizma, potovanj 
ter kulturnih in naravnih znamenitosti. Tako 
so obiskali Spodnjesavinjsko dolino, Ce-
lje, Laško, Obsotelje, Slovenske Konjice in 
se ustavili tudi v občini Šentjur. V Ipavčevi 
hiši, kjer je bil voden ogled, jih je pozdravil 
župan, mag. Marko Diaci, ki je  med drugim 
poudaril, da šentjurska občina na vsem svo-
jem območju in v vseh krajevnih skupnosti 
premore splete neokrnjene narave in kultur-
nih ter zgodovinskih zanimivosti, ki jim je 
vredno posvetiti pozornost. Izrazil je ponos 
na slovite rojake, Slomška, Ipavce, Blaža Ko-
cena, Franja Malgaja, na lokalne skupnosti 
in društva ter posameznike, ki skrbijo za 
urejeno in atraktivno ponudbo. Novinarje je 
povabil na obisk in poročanje o zanimivih 
destinacijah v občini.

Novinarji so si ogledali Muzej Južne železni-
ce, kjer jih je navdušil odličen interpretator 
Mihael Bučar, s pogledom na glasbo malo 
drugače jih je seznanil dr. Tone Kregar ob 
vodenju skozi spominsko zbirko Pesem Juž-
ne železnice (zbirka o New Swing Quartetu), 

z zanimanjem  so spoznavali  arheološko za-
puščino v muzeju Zakladi Rifnika. Na izvi-
ren način, s pesmijo Ipavcev, pa jih je prese-
netila solistka Martina Zapušek.

Turistični novinarji na študijski turi v Šentjurju

Šentjurjevo privabi vsako leto veliko obiskovalcev v Zgornji trg
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vsebinami. Razvojna agencija Kozjansko v pro-
jektu izpostavlja arheološko najdišče Rifnik. Že v 
preteklosti  so izvajali več aktivnosti, ki privabljajo 
tako posamične goste kot organizirane skupine. 
S projektom Rojstvo Evrope želijo načrtovano 
območje vsebinsko še obogatiti in s tem širše 
prispevati k nadaljnjem razvijanju kulturnega tu-
rizma. Glavnina aktivnosti bo usmerjena na 
uvajanje sodobne interpretacije, povezovanje 

najdišč v skupen kulturno-turistični produkt 
in promocijo le-tega skozi sodobna marke-
tinška orodja.

Trenutno še čakajo na podpis pogodbe,  pri-
prave in  aktivnosti pa že potekajo. Projekt se 
bo zaključil v mesecu marcu prihodnje leto.

V začetku junija je potekala selitev Lokalne 
turistične organizacije Rogla – Zreče, GIZ-a, 
oziroma Turistične pisarne Zreče v  preno-
vljene in večje prostore, ki se nahajajo le ne-
kaj metrov stran od prejšnjih. Novi TIC lah-
ko najdete dejansko nad avtobusno postajo v 
Zrečah. V pisarni lahko poleg novih propa-
gandnih materialov najdete tudi izdelke bla-
govne znamke Okusi Rogle, ki so na voljo 
za prodajo. Le ti nastajajo izpod pridnih rok 
ponudnikov Destinacije Rogla – Pohorje. S 

Ureditev grajskega kompleksa v 
Oplotnici

V občini Oplotnica posebno pozornost po-
svečajo javni infrastrukturi, trajnostnemu 
razvoju turizma, še posebej pa naravni in 
kulturni dediščini območja, ki si jo prizade-
vamo ohraniti. Prav grajski kompleks v sre-
dišču naselja in občine Oplotnica predstavlja 
velik neizkoriščen potencial na tem podro-
čju. Z obnovo obzidja grajskega kompleksa 
in ureditvijo parka ob graščini ter ureditvi-
jo prostora za prireditve bodo na tem me-
stu zaokrožili obnovo kulturne dediščine in 
vsebinsko povezali že obnovljeno graščino 
in novozgrajeni večnamenski kulturni dom 
v občinskem središču. To bo omogočalo or-
ganizacijo večjih promocijskih dogodkov v 
avtentičnem okolju in izvajanje promocije 
v okviru integralnih turističnih produktov. 
Izvedba naložbe bo pomenila bistven prispe-
vek k večji privlačnosti podeželskega okolja 
in popularizaciji kulture in kulturne dedišči-
ne tako za domače prebivalstvo, kot za obi-
skovalce.

Ob potoku Oplotnica …

Pohorju dajejo posebnost številni potoki, 
ki so ustvarili prave soteske. Ena takšnih je 
Oplotniški vintgar, ki jo je ustvaril potok 

Rojstvo Evrope

Razvojna agencija Kozjansko je partner v 
projektu Rojstvo Evrope z daljšim naslovom 
Ponovno prebujena  arheološka najdišča – 
sodobna interpretacija dediščine kot temelj 
kulturnega turizma.  V tem  čezmejnem pro-
jektu v okviru Operativnega programa Slo-
venija–Hrvaška poleg RA Kozjansko sodelu-
jejo še Zavod za kulturo Slovenska Bistrica, 
KŠTM Sevnica, Muzej Prigorja Sesvete in 
Zavičajni muzej Varaždinske Toplice.

Skupni cilji projekta so oživitev arheološke 
dediščine s pomočjo sodobne interpretacije 
dediščine, s pomočjo regionalnega in čez-
mejnega sodelovanja povezati lokalno zna-
na najdišča in krepitev kulturnega turizma 
– obogatitev turistične ponudbe z novimi 

Oplotnica. Potok izvira blizu Peska na Rogli, 
na svoji poti pa ustvarja slikovito pokrajino 
s številnimi brzicami in slapovi. V soteski 
so tudi mnoge živalske in rastlinske vrste, 
ostanki mlinov ter številni trdi in stari kamni 
Pohorja. V poletnih mesecih je Oplotniški 
vintgar priljubljena točka za mnoge izletni-
ke, saj se lahko ob vodi prijetno ohladimo, 
pripravljene  pa so tudi klopi za postanek in 
oddih.  Urejen je tudi prostor za piknike.

Soteska predstavlja tudi izredno zanimivo 
pohodniško in izobraževalno pot, privlačno 
zaradi svoje slikovitosti, raznovrstnih kamnin 
in nekaterih rastlinskih vrst. Tematsko-učna 
pot Oplotniški vintgar je bila urejena za na-
mene ohranjanja naravnega območja ob po-
toku Oplotnica, ki je bilo v preteklosti zelo 
pomembno za lokalno prebivalstvo, saj mu 
je predstavljalo pomemben vir dohodka. Na 
potoku Oplotnica je bilo v preteklosti tudi 
preko 30 žag in mlinov, ki so bili prav tako 
ena izmed glavnih pridobitnih dejavnosti 
tedanjega prebivalstva. Pot ponuja številne 
informacije o nekdanjem življenju na tem 
območju skozi učne oglede in delavnice.

Zagotovo se vam bo pogled ustavil še kje, ni-
kakor pa mu ne bosta ušli neokrnjena narava 
in pestrost soteske Oplotniškega vintgarja.

Darja Javornik

30. junijem so uvedli tudi poletni delovni 
čas, ki bo trajal vse do 15. septembra. Tako 
je TIC Zreče odprt od ponedeljka do sobo-
te od 8.00 do 12.00 in med 13.00 in 18.00 
uro. Pisarna obratuje tudi ob nedeljah med 
9.00 in 13.00. Nov prostor je prijaznejši tudi 
do zaposlenih in vseh, ki ga obiščejo, saj je 
skoraj dvakrat večji od prejšnjega. V turistič-
ni pisarni si seveda želijo, da bi imeli čim več 
obiska od blizu in daleč. Boste prišli tudi vi?

Turistična pisarna Zreče v novi podobi, prijaznejši do turistov
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Na 14. mednarodnem arhitekturnem biena-
lu v Benetkah, ki je najelitnejši svetovni do-
godek na področju arhitekture in ga obišče 
najvišja svetovna področna strokovna emi-
nenca, v letošnjem letu po izboru Slovenijo 
zastopa KSEVT. Prvič, odkar se Slovenija 
udeležuje beneškega bienala, ima to prilo-
žnost, da se lahko predstavlja na osrednjem 
razstavnem prizorišču v Arzenalih.

Slovenija se predstavlja s projektom Problem 
vožnje po vesolju – Supre:arhitektura, ki ga 
je zasnovala ekipa Kulturnega središča evrop-
skih vesoljskih tehnologij (KSEVT). Projekt 
se predstavlja kot dedič preteklih znanstve-
nih in umetniških raziskovanj vesolja ter po-
nudi pogled, skozi katerega jih šele začenja-
mo sistematično razumevati kot raznolike 
napore duha pri kulturalizaciji vesolja.

Naše bližnje vesolje je že precej naseljeno, a 
pogoji za življenje v njem so za človeka še 
vedno neprimerni, brez ustreznih orodij in 
objektov pa celo smrtonosni. Najbolj ma-
terialna manifestacija navzočnosti človeka 
v vesolju je arhitektura v svojem najbolj te-

meljnem pomenu, namreč v tem, da ustvarja 
artikulacijo obdajanj ter funkcionalno obli-
ko bivanja v breztežnosti.

Velike zasluge za dejanske tehnološke rešitve 
za vesolje ima tudi Herman Potočnik Noor-
dung, ki je s svojo knjigo Problem vožnje po 
vesolju – raketni motor že leta 1928 reševal 
ključne probleme bivanja v vesolju in po-
nudil vrsto tehnoloških rešitev za preživetje 
človeka v orbiti. Zato ga tudi označujejo za 
prvega vesoljskega arhitekta.

Avtorji slovenske predstavitve so Miha Tur-
šič, Dragan Živadinov, Dunja Zupančič, 
Špela Petrič, Peter Krečič, Jurij Krpan in Ta-
nja Želnina ob sodelovanju Centra za uspo-
sabljanje kozmonavtov Jurija A. Gagarina iz 
Zvezdnega mesta v Rusiji. Slavnostnega od-
prtja so se udeležili najvišji predstavniki slo-
venske države in eden najuspešnejših ruskih 
kozmonavtov Oleg Valeriyevich Kotov.

Festival bo odprt med 7. junijem in 23. no-
vembrom 2014.

KSEVT iz Vitanja zastopa Slovenijo na beneškem arhitekturnem bienaluZaključen 4. mladinski interdisci-
plinarni raziskovalni tabor Rogla 

Konec junija je v organizaciji Občine Zreče 
in Zveze za tehnično kulturo Slovenije na 
Rogli potekal že 4. mladinski interdiscipli-
narni raziskovalni tabor Rogla 2014. Tabora 
se je udeležilo deset mladih iz različnih kon-
cev Slovenije. En teden so v treh skupinah 
raziskovali Roglo in njeno okolico. Organi-
zirali smo ekološko-botanično skupino, geo-
loško skupino in skupino za travniške sadov-
njake. Poleg tega smo en večer organizirali 
tudi nočni lov na metulje, udeleženci pa so 
se na predzadnji dan spoznali s hoteli za žu-
želke. Vsak je izdelal tudi svoj lastni hotel, 
ki ga je po zaključku tabora odnesel domov.  

Tabor je potekal ob podpori Društva ljudske 
tehnike Zreče, podjetja Unior, d. d., Sklada 
za naravo Pohorje, Zavoda za varstvo narave 
Republike Slovenije, OE Celje, ter Zavoda 
za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE 
Maribor.

Odprtje Smučarsko-tekaškega cen-
tra na Rogli

Na letošnji prvi poletni dan je potekal slav-
nostno odprtje Smučarsko-tekaškega centra 
na Rogli z novim večnamenskim objektom 
Hotel Natura ****. 

Zbrane goste je, poleg župana Občine Zreče 
mag. Borisa Podvršnika, predsednika uprave 
delniške družbe Unior Darka Hrastnika in 
ministra za izobraževanje, znanost in šport 
dr. Jerneja Pikala, nagovorila tudi predsedni-
ca vlade Republike Slovenije mag. Alenka 
Bratušek.

V spremstvu pohorske vile in navihanih 
škratov so gostje prvič stopili v večnamen-
ski objekt  Natura skozi simboličen drevored 
jerebik, ki bodo v prihodnje del drevoreda 
v neposredni bližini Smučarsko-tekaškega 
centra. Večnamenski objekt Natura je prve 
goste sprejel in prenočil že na dan otvoritve.
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Na Dobrni posadili Staro trto iz 
Lenta

V nedeljo, 11. maja, je bil za Dobrno prav 
poseben dan, saj smo pri latniku na obzidju 
stopnišča, ki vodi do cerkve Marijinega vne-
bovzetja, posadili spomeniško zaščiteno Sta-
ro trto iz Lenta, ki je v Guinnessovo knjigo 
svetovnih rekordov vpisana kot najstarejša 
žlahtna vinska trta na svetu, ki še rodi in daje 
odlično vino žametno črnino. Njene potom-
ke mesto Maribor poklanja kot protokolar-
no darilo državam sveta, uglednim inštituci-
jam in posameznikom.

»Zato nas je posebej razveselilo obvestilo 
Mestne občine Maribor, da bo v letošnjem 
letu tudi naša občina postala del velike dru-
žine častilcev te žlahtne sorte ali žametovke,« 
je v svojem pozdravnem nagovoru med dru-
gim povedal župan Občine Dobrna Martin 
Brecl, ki je po prevzemu Listine o cepiču Sta-
re trte postal tudi gospodar Stare trte na Do-
brni. Podeljena mu je bila iz strani mestnega 
viničarja mesta Maribor Staneta Kocutarja, 
ki je cepič Stare trte na Dobrno tudi prine-
sel. Skupaj s predstavnikom vinogradnikov 
Dobrne Romanom Ramšakom, ki je ta dan 
postal uradni viničar so trto posadili, nato pa 
jo je  blagoslovil farni župnik Milan Strmšek. 

Na prireditvi nas je obiskala in nagovorila 
tudi častna gostja Vinska kraljica Sloveni-
je 2014 – Špela Štokelj. Na prireditev se je 
pripeljala v starodobnem vozilu, ki je last 
domačina Petra Habeta. Prisoten je bil tudi 
vitez vina Drago Medved ter drugi predstav-
niki evropskega reda vitezov vina. V kultur-
nem programu, ki ga je povezovala Katarina 
Rošer, so sodelovali Godba in Folklorna sku-

pina Dobrna, Sestre Jakob in Ljudske pev-
ke Dobrna. Po svečani zasaditvi je sledilo še 
prijetno druženje ob dobri domači kapljici, 
snovali pa so se že tudi načrti kako bomo v 
prihodnosti častili prisotnost Stare trte na 
Dobrni.

Marija Švent,
ZTŠK Dobrna

Nedelja, 29. junij 2014, bo za vse nas ostala 
zapisana v pisnih virih in v naših spominih 
kot prijeten, poseben dan. Obisk mednaro-
dne komisije Entente florale Europe je v vsa-
kem kraju nekaj posebnega. V Konjicah prav 
zaradi tega, ker smo ga po 16. letih ponovili.
Že mnoge generacije pred nami so spoznale, 
da so naši kraji izjemno lepi. Tukaj so želeli 
živeti, delati; čutili so pripadnost svojemu 
kraju in Dravinjski dolini. Verjamem, da 
smo takšni tudi sedanji prebivalci, ki bomo 

znali ljubezen in spoštovanje do našega oko-
lja prenesti tudi na bodoče rodove.

V zadnjem obdobju smo uspeli uresničiti 
nekaj zelo pomembnih projektov, ki po-
membno vplivajo na kvaliteto življenja. Stari 
trg Slovenskih Konjic je v preteklih treh le-
tih dobil novo, osveženo podobo. Z izvedbo 
treh obsežnih projektov, in sicer z obnovo 
tržnice ob vstopu v staro mestno jedro, ce-
lotne komunalne infrastrukture ter celovite 

prenove Starega trga s parkom, so Slovenske 
Konjice zasijale v luči evropskih mest. Ob-
nova je odlično sprejeta tako med domačini 
kakor tudi med obiskovalci. Prav poseben 
čar mu daje potok Gospodična, ki je po eni 
izmed legend o nastanku Konjic slina stra-
šnega zmaja, ujetega v Konjiški gori.

Večletna želja župana in občinske uprave je 
bila, da vse te pridobitve pokažejo drugim ter 
seveda tudi našim sokrajanom. Med boljšimi 
načini promocije je, da oceno o pravilnosti 
poti prepustimo strogim, strokovnim ocenje-
valcem, ki morda vidijo stvari drugače, kot 
pa mi sami. Prepričani smo, da smo komi-
siji pokazali in dokazali, da nam je še kako 
mar za naše okolje, da skrbimo za urejenost 
kraja, za izobraževanje mladih, da bodo tako 
odgovorno ravnali tudi sami. Zelo pomemb-
no je, da poskrbimo za ljudi, ki potrebujejo 
nekoliko več pozornosti, predvsem pa, da se 
večina ljudi dobro počuti med svojimi sokra-
jani. Veseli, zadovoljni in ponosni krajani s 
pozitivno energijo privabijo in tudi navduši-
jo obiskovalce iz drugih krajev.

Prav vsi, ki so sodelovali v pripravah in izved-
bi za naš kraj velikega dogodka, so prispevali 
del sebe k skupnemu uspehu. Verjamem, da 
so Slovenske Konjice slovenske barve na tek-
movanju Entente Florale Europe 2014 uspe-
šno zastopale.

Miran Gorinšek,
župan Občine Slovenske Konjice

Slovenske Konjice na evropskem tekmovanju Entente florale 2014

Od leve proti desni: Viničar Dobrne Roman Ramšak, vinska kraljica 2014 Špela Štokelj in župan Občine 
Dobrna Martin Brecl pri latniku, kjer raste Stara trta z Lenta
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Kataster dreves občine Slovenske 
Konjice

Občina Slovenske Konjice veliko skrb name-
nja parkom, ki predstavljajo pomembno do-
dano vrednost kvaliteti bivanja domačinom 
in prijeten občutek obiskovalcem. V skrbi 
za parkovno drevnino so tako v letu 2013 
strokovnjaki Arboretuma Vovčji Potok izde-
lali elaborat o drevnini v parkih in na zelenih 
površinah, ki so v občinski lasti. Celosten 
pregled drevnine je tako podlaga za načrtno 
gospodarjenje z drevesnim fondom v kraju. 
Z elaboratom je seznanjen tudi pristojni Za-
vod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 
ki je ukrepanju v zavarovanih parkih podal 
soglasje. Da bi opozorili na vrstno bogastvo 
v mestnih parkih, so drevesa tudi ustrezno 
označena. Pestra drevesna flora pa je življenj-
ski prostor tudi za mnoge ptice in žuželke, ki 
bogatijo zelene površine.

Več o tej temi si lahko preberete na spletni 
strani Občine Slovenske Konjice na naslovu: 
http://www.slovenskekonjice.si/slo/index.
php/template/zupan/predstavitev/parki.

V Šentjurju varnejši pred poplavni-
mi vodami

Območje občine Šentjur in Voglajne s pri-
toki sodi med poplavno ogrožene, kar se je 
v preteklosti že večkrat izkazalo.  Občina je 
zato aktivno pristopila k reševanju poplavne 
problematike in tako se sedaj vrstijo obsežna 
dela v okviru protipoplavnih ukrepov. 

Zeleno luč za pričetek del v okviru Protipo-
plavnih ukrepov ob Voglajni s pritoki v Šen-
tjurju – faza B (vrednost dobrih 2,6 milijona 
evrov) je pomenil lanski podpis ministra za 
kmetijstvo in okolje, vreden skoraj dva mili-
jona, kolikor je država iz vodnega sklada na-
menila za poplavno varnost Šentjurja. Je pa 
sama občina že pred tem proaktivno ukrepe 
predvidela v strategiji prostorskega načrta 
in vzorno pripravila vse ustrezne strokovne 
podlage. 

Z izvedbo te faze se bo izboljšala poplavna 
varnosti ob Voglajni in pritokih v občini 
Šentjur na območju Industrijske cone Šen-
tjur – jug 2, Industrijske cone Šentjur in 

Obrtne cone Šentjur. Že lani so se pričela 
dela v okviru podfaz B1 in B2, nadaljujejo 
se letos, ko je že aktualna tudi naslednja faza 
B3. Tako se pospešeno gradijo nasipi, črpa-
lišča, urejajo struge in brežine, uredil se je 
most čez Voglajno, prav tako v fazi B3 zgra-

jen še most čez Kozarico. Fazi B bodo sle-
dile še ostale faze protipoplavnih ukrepov, s 
tem pa šentjurska občina ne varuje le svojega 
območja, ampak zagotavlja večjo poplavno 
varnost tudi gor in dol-vodno. 

Občina Šentjur čebelam najbolj 
prijazna

Občina Šentjur je ponosna na svojo bo-
gato čebelarsko tradicijo, kar je kronala s 
pridobitvijo naziva Čebelam najbolj pri-
jazna občina, ki ji ga je podelila Čebelar-
ska zveza Slovenije v okviru akcije Ohra-
nimo čebele.
 
Za pridobitev naziva je občina imela kar 
nekaj adutov; spodbujanje čebelarstva s po-
močjo šolskih krožkov in učnih čebelnjakov, 
tudi sicer razvito dejavnost z mrežo čebelar-
jev in čebelnjakov ter aktivnimi društvi, za-

saditve z medovitimi rastlinami, skrb za oko-
lje. Zavedamo se nezamenljive vloge čebel v 
ekosistemu in dejstva, kako pomembno je 
varovati čisto in zdravo okolje, za kar občina  
skrbi tudi z izgradnjo kanalizacijske mreže 
in priključitvijo gospodinjstev na čistilno 
napravo. Občina Šentjur je  v času od pri-
dobitve naziva okrepila promocijo lokalnih 
čebelarjev, čebelarstva, izdelkov in pridelkov 
iz medu ter jih predstavila na več sejmih in 
ob različnih priložnostih. 

Čebelnjak Čebelarskega društva Šentjur, ki je junija pripravilo dan odprtih vrat za obiskovalce
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Projekt Zdrav življenjski slog na 
OŠ Dobrna

V šolskem letu 2013/2014 smo na OŠ Do-
brna pričeli z republiškim projektom Zdrav 
življenjski slog, ki v tem letu potekal na 150 
osnovnih šolah po Sloveniji. Program je za-
snoval Zavod za šport Planica. Program je 
bil namenjen učencem od 1. do 9. razreda 
osnovnih šol in je bil za učence brezpla-
čen. Cilj projekta je bil dodatno spodbuditi 
osnovnošolske otroke k oblikovanju zdrave-
ga življenjskega sloga.

Na OŠ Dobrna je bilo v projekt vključenih 
63 % vseh učencev. Med tednom je imel 
vsak učenec zagotovljeni vsaj 2 dodatni uri 
športne aktivnosti, kar pomeni vsaj 5 ur 
športne aktivnosti tedensko. Med vikendi 
in počitnicami so bile na voljo še dodatne, 
manj znane športne zvrsti ter športi, ki jih 
že poznajo, vendar bolj v tekmovalni obliki. 
V mesecu oktobru smo se udeležili 3. vojni-
škega kroga – teka za vse generacije, kjer so 
naši učenci dosegli odlične rezultate. Enkrat 
mesečno so plezali na novi plezalni steni v 
telovadnici OŠ Vojnik, pod varovanjem iz-
kušenih trenerjev Plezalnega kluba Adrena-
lin. Vsak mesec smo se odpravili na bližnje 
hribe v okolici Dobrne in Celja. Organizirali 
smo medrazredne tekme v košarki, nogome-
tu in hokeju ter plesali s plesnim društvom 

Jay Dance studio. Januarja smo se z učenci 1. 
triade udeležili atletskega mnogoboja v Ma-
riboru, kjer so naši učenci dokazali, da lahko 
brez pravih atletskih treningov konkurirajo 
najboljšim v Mestni občini Maribor. V fe-
bruarju smo na šolo povabili trenerje Špor-
tnega društva Judo Jaka in Floorball kluba 
Insport Škofja Loka, ki deluje tudi na obmo-
čju Štajerske. 

Do konca šolskega leta smo sodelovali še s 
čim večjim številom športnih društev v oko-
lici in učencem ponudili, da so se preizkusili 
v večjem številu športov, tudi v takšnih, ki 
niso vsak dan na dosegu roke. 

Zelo dobro smo sodelovali tudi z OŠ Lju-
bečna, kjer so letos prav tako prvič pričeli z 
izvajanjem omenjenega programa. 

Sara Kokotec, prof. športa 

Šolsko leto 2013/2014 se je uspešno zaklju-
čilo, dva meseca brezskrbnosti in toplih po-
letnih dni za učence pa se je že tudi skoraj 
izteklo.

Občina Slovenske Konjice ob zaključku leta 
podeli priznanja in nagrade učencem, ki so 
dosegli 1., 2. ali 3. mesto na državnem ni-
voju ali viden uspeh na mednarodni ravni s 
področja učnih uspehov, športnih, glasbenih 
in likovnih dosežkov, bodisi v okviru šole, 
raznih klubov ali društev. Sem sodijo tudi 
naj mladi raziskovalci in tisti, ki so vseh 9 let 
osnovne šole zaključevali z odličnim uspe-
hom. Odličnjakov je letos 41, vseh naj mla-
dih pa kar 240.

S svojimi dosežki, prizadevnostjo, trudom 
in požrtvovalnostjo, ki so jih delu v šoli na-
menjali skozi vse šolsko leto, so se z zlatimi 
črkami zapisali tako v zgodovino svoje šole, 
kot tudi kraja. Tudi zaradi njih in njihovih 
uspehov je dober glas o občini Slovenske 
Konjice odmeval daleč naokoli. Župan je 
ponosen, da v občini rasejo takšni posame-
zniki, ki s svojim odnosom do dela, sošolcev 
in učenja, postavljajo trdne temelje za razvoj 
odgovorne družbe prihodnosti.

Za njihov prispevek se jim zahvaljujejo, jim 
iskreno čestitajo za vse dosežke in verjamejo, 
da bodo s svojim življenjskim slogom tudi v 
prihodnje zgled mlajšim generacijam, starej-
šim pa v ponos in veselje.

S festivalom kreativnosti v Šentjur-
ju pričeli poletne počitnice

Ko se pričnejo počitnice, je čas za festival 
Žene me kreativnost. Letos smo pripravili že 
tretjega in prvega, ki je trajal tri dni, od 25. 
do 27. junija. 

1. dan je na Ramni plaži ob Slivniškem jeze-
ru potekala delavnica izdelovanja orgonitov, 
ki jo je vodil Robert Koprivc, izdelovalec or-
gonitov. Orgonit je transformator življenjske 
energije, obnaša se kot akumulator, ki vase 
vsrka negativno energijo in jo transformira 
v čisto življenjsko energijo. Prečisti, zaščiti 
in harmonizira prostor in okolje, v katerem 
bivamo, kakor tudi naše telo, saj aktivira 
akupunkturne točke in polni meridiane z 
energijo.
2. dan smo gostili dr. Vesno Vuk Godina, 
socialno in kulturno antropologinjo. Preda-
vateljica je govorila o trenutnih družbenih 
situacijah in o možnostih, ki jih imajo mladi 
danes za ustvarjanje prihodnosti. Odziv je 
bil precejšenj in kljub temu, da je marsikdo 
slišal tisto, kar je najmanj pričakoval, in da 
precej dejstev, ki jih je predstavila, ni dajalo 
velikih upov mladim, so vseeno bili poslu-
šalci navdušeni nad njeno širino. In kot je 
Godina sama povedala ob koncu, njen na-
men ni, da ljudi plaši in jim jemlje upanje 
za prihodnost, temveč želi, da bi se Slovenci, 
predvsem pa mladi prebudili iz apatičnosti 
in stereotipne podrejenosti in se povezali ter 
zahtevali tisto, kar Slovencem pripada.  
3. dan je šentjurski Mestni trg postal trg 
mladih. Program je vseboval tako ustvarjal-
ne delavnice kot turnirje v šahu, 4 v vrsto, 
v namiznem tenisu, cirkuške delavnice ter 
dijaške igre, ki so jih pripravili člani Dijaške 
sekcije Študentskega kluba mladih Šentjur. 
Za posebno animacijo sta letos poskrbela ve-
lik boksarski ring ter razstava plazilcev. Kljub 
temu, da ima marsikdo strah pred kačami, 
so se prisotni počutili precej sproščeno, tudi 
ko se je najdaljša kača prosto plazila po me-
stnem trgu. Večer se je končal s debitantskim 
nastopom mlade šentjurske rock skupine 
ŽNJ.

Priznanja mladim iz Slovenskih Konjic
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Šentjurska občina mladim prijazna

Časi dandanes niso mladim prijazni, vendar 
lahko lokalna skupnost z nekaterimi ukrepi 
in spodbudami vendarle pripomore k njiho-
vi participaciji, aktivaciji, dobivanju novih 
veščin in priložnosti. Da ima Občina Šentjur 
na tem področju izdelano dolgoročno strate-
gijo, ki jo uresničuje, je potrdila s pridobitvi-
jo certifikat Mladim prijazna občina. 

Naziv je Mladinski svet Ajdovščina s pod-
poro Evropske prestolnice mladih Maribor 
2013 podeljeval občinam, ki so dokazale, 
da so v minulih dveh letih uspešno izvaja-
le ukrepe s področja lokalnih mladinskih 
politik.  Pridobitev certifkata tako pomeni, 
da je Občina Šentjur zadostila vsem razpi-
snim kriterijem oziroma da izpolnjuje pred-
nostne naloge, kot so participacija mladih, 
organiziranje, informiranje, zaposlovanje in 
izobraževanje mladih, stanovanjska politika, 
mobilnost mladih itd.. Kot prejemnica certi-
fikata si bo za čim bolj celostno obravnavno 
mladih prizadevala še naprej. 

Srednjo šolo ob vznožju zreškega Pohor-
ja obiskujejo dijaki, ki še znajo prisluhniti 
sebi in sočloveku, ki še imajo pristen stik z 
naravo in s svetom, v katerem živijo; ki še 
znajo podariti žarek topline in pričarati na-
smeh na obraz sočloveka. Na šoli so tekom 
leta potekali številni projekti in dejavnosti, 
ki so zahtevali dobršno mero prostovoljnega 
dela tako učiteljev kot dijakov. Ponosni so 
na precej posodobitev v stroki in prostorih, 
raznovrstne popoldanske aktivnosti ter uspe-
šno izpeljane šolske, nacionalne in mednaro-
dne projekte. Dijaki in učitelji z obveznim 
in dodatnim prostovoljnim delom, ki še po-
sebej bogati človeka in gradi dobre odnose, 
dosegajo celosten razvoj na vseh področjih. 
Medvrstniška pomoč med dijaki, dodatna 
učiteljeva razlaga (po potrebi) po pouku, 
skrb za osebnostni razvoj (samopodoba v 
okviru projekta Zdrava šola) in za inovativ-
no razmišljanje po de Bonovih metodah so 

le nekatere oblike dela, ki temeljijo na pro-
stovoljstvu. Čeprav je čas počitnic, so misli 
že v septembru, ko bodo obstoječe progra-
me – oblikovalec kovin – orodjar – inštalater 
strojnih inštalacij in strojni tehnik – oboga-
tili z novim programom gastronomsko-turi-
stični tehnik. Nova pridobitev bo zagotovo 
pripomogla k trajnostnemu razvoju lokalne-
ga okolja, katerega razvoj temelji na gospo-
darstvu in turizmu. 

Srednja poklicna in strokovna šola Zreče od jeseni z novim programom

Mladinski center Šentjur, ki deluje v okvi-
ru Razvojne agencije Kozjansko, skupaj z 
Udrugo Zagor in Zagorsko razvojno agen-
cijo izvaja aktivnosti v sklopu projekta Spo-
znavanje naravne in kulturne dediščine skozi 
igro – Igraj se. Mladi, vključeni v projekt, 
financiran iz Operativnega programa Slove-
nija–Hrvaška 2007–2013, iz občine Šentjur 
in iz Krapinsko-zagorske županije razisku-
jejo naravno in kulturno dediščino in pri-
pravljajo različne družabne igre. Didaktični 
pripomočki bodo na zabaven in sproščujoč 
način šolajoči mladini predstavili naravno in 
kulturno dediščino na obeh straneh meje.

Aktivator, center alternative in 
ustvarjalnosti v Šentjurju

Mladinski center Šentjur, ki deluje pod 
okriljem Razvojne agencije Kozjansko, le-
tos praznuje 5. obletnico delovanja. Doslej 
je domoval v prostorih podjetniškega in-
kubatorja, ki so odlični za sestanke in izo-
braževanja, ne omogočajo pa dnevnega ne-
formalnega druženja, spontanega kresanja 
idej in samoiniciativnega zaganjanja novih 
projektov. To bo mogoče v novih prostorih, 
v Aktivatorju, katerega poslanstvo je postati 
center alternative in ustvarjalnosti. Prostore 
so s prostovoljnim delom obnavljali in opre-
mljali mladi skupaj z mladinskimi delavci; 
od pleskarskih del, do izdelovanja pohištva 
iz palet, umetniških poslikav in čiščenja. Ak-
tivator bo vsem starostnim skupinam omo-
gočal, da realizirajo svoje ideje, od podjetni-
ških do družbeno angažiranih. Pri uspešnem 

zagonu Aktivatorja lahko pomagate tudi vi s 
programskimi predlogi in idejami, z izvedbo 
predavanj in/ali delavnic ter tudi z donacijo, 
ki bo pokrila stroške delovanja centra. Več 
o Aktivatorju najdete na www.mladi-sentjur.
si/aktivator.

Spoznavanje naravne in kulturne dediščine skozi družabne igre
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ManežaVH D

Od sobote, 23. avgusta, do četrtka, 28. avgusta 2014

Razvojna agencija Kozjansko, ki je upravljavec LAS »Od 
Pohorja do Bohorja«, letos že sedmo leto zapored organizi-
ra brezplačno predstavitev lokalnih ponudnikov z obmo-
čja vseh sedmih občin LAS (Dobje, Dobrna, Oplotnica, 
Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje in Zreče).

Vabljeni na naš promocijsko predstavitveni prostor v 
hali C3!  Vsak dan - naši lokalni izdelki in storitve bla-
govne znamke ZELENI SNOP!

Šentjur

Zreče

Vitanje

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

Obiščite nas na 52. 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
19.–24. avgust

Noč pod kostanji
avgust 

Poletna nedelja v Zdraviliškem parku Dobrna
24. avgust
Zdraviliški park

Mlinarska nedelja
7. september
Vovkov mlin v Dolini mlinov

Trgatev po starih običajih
20. september

Martinovanje z martinovim pohodom
8. november

Predbožični sejem
20. december

Tradicionalna naznanitev trgatve
13. september
Slovenske Konjice

Tradicionalno martinovanje
8. november
Slovenske Konjice

Frančiškov sejem
3. december

Martinovi dnevi na Ponikvi
7., 8. in 9. november
Ponikva

Po Sv. Heleni Martin na star način
9. november
Javorje

Miklavžev sejem
zadnja sobota pred Miklavževim
Zgornji trg, Šentjur

Križi skozi stoletja – stalna razstava zbirke križev 
iz Narodnega muzeja Slovenije
Cerkev sv. Antona, Vitanje

Stalna razstava po programu Kulturnega sredi-
šča evropskih vesoljskih tehnologij
KSEVT, Vitanje

Tradicionalna Orbitalna akademija
26. december
KSEVT, Vitanje

Mednarodni gobarski praznik na Rogli
24. avgust

Odprtje II. dela kulturne poti Sv. Martina
20. september
Zlakova–Zreče

Tradicionalne jesenske turistične igre 
21. september
Ploščad Terme Zreče


