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9 Investicije in načrti v občinah LAS »Od Pohorja do Bohorja«

Turizem
KOLOFON
Odgovorni urednik: Staška Buser
Uredniški odbor: Franc Leskovšek, Marija Švent,
Irena Cehtl, Klara Šibanc Korošec, Martina Ljubej,
Romana Holobar, Milena Slatinek, Suzana Zupančič
Firer, Rajko Antlej
Oblikovanje, postavitev in prelom: Rajko Antlej,
Jure Raztočnik
Izdajatelj: Razvojna agencija Kozjansko za Lokalno
akcijsko skupino »Od Pohorja do Bohorja«
Avtorji besedil: Razvojna agencija Kozjansko, občinske uprave občin LAS »Od Pohorja do Bohorja«,
Zdenka Kumer, Marija Švent, Majda Dušak
Fotografije: arhiv Razvojne agencije Kozjansko, arhiv
občin

13 Turistične prireditve, priznanja in programi

Utrip območja

Kontaktni podatki uredništva: Lokalna akcijska
skupina »Od Pohorja do Bohorja«, Razvojna agencija
Kozjansko, Ulica skladateljev Ipavcev 17, 3230 Šentjur, telefon: (03) 747 13 02, telefaks: (03) 747 13 06,
e-pošta: info@las-pohorje-bohor.si

Brezplačni izvod prejmejo vsa gospodinjstva v občinah
Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje in Zreče.
Tisk: Papirna galanterija Ferlež
Naklada: 16.500 izvodov
Časopis POB je vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu RS za kulturo pod zaporedno številko 1873.
Za vsebino je odgovoren vodilni partner LAS
»Od Pohorja do Bohorja« – Razvojna agencija
Kozjansko. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje
2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano.
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16 Obeležitev občinskih praznikov in drugi dogodki

Križanka
19 Nagradna križanka

LAS »Od Pohorja do Bohorja«

Spoštovane, spoštovani
Lokalna akcijska skupina (LAS) »Od Pohorja do Bohorja« je s strani Koordinacijskega
odbora CLLD pridobila pozitivno mnenje
na strategijo lokalnega razvoja (SLR) za programsko obdobje 2014–2020.
LAS »Od Pohorja do Bohorja« je torej potrjena in upravičena do koriščenja sredstev iz
dveh skladov, Evropskega Kmetijskega Sklada za Razvoj Podeželja – EKSRP ter Evropskega Sklada za Regionalni Razvoj – ESRR.
Tako se iskreno veselimo novega začetka in
nove energije za izvajanje posameznih ukrepov na področju razvoja.
Želimo vključiti čim širši krog zainteresiranih, saj se bo le s tesnim sodelovanjem in
vključevanjem različnih skupin in različnih
strokovnih področij prispevalo k uspešnemu
doseganju zastavljenih ciljev in sicer: ustvariti ustrezno podporno okolje, spodbujati
podjetniške aktivnosti in nove oblike podjetniškega sodelovanja, ustvarjanje novih delovnih mest ob varstvu okolja in ohranjanju
narave, predvsem pa vključevanje mladih,
žensk in drugih ranljivih skupin.
V prvem obdobju delovanja naše LAS nam
je zelo veliko uspelo, tako si za novo obdobje vsi skupaj zaželimo nove iskrene delovne
vneme za razvoj podeželja in uspešnega povezovanja z urbanim okoljem … in saj veste:
NA MLADIH SVET STOJI – bodimo iskreno zazrti v prihodnost.
Staška Buser,
predsednica LAS

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 lokalnega razvoja.
Članstvo v LAS je odprto.
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LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA »OD POHORJA DO BOHORJA«
Lokalna akcijska skupina (LAS) »Od Pohorja
do Bohorja« za obdobje
2014–2020:
•
•

Lokalna akcijska skupina (LAS) »Od Pohorja do Bohorja«, ki zajema območje občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske
Konjice, Šentjur, Vitanje in Zreče, je s strani
Koordinacijskega odbora CLLD pridobila
pozitivno mnenje na strategijo lokalnega
razvoja (SLR) za programsko obdobje 20142020, ki jo je oddala na prvi rok, t. j. do 31.
10. 2015.

•
•
•
•
•

S tem je LAS »Od Pohorja do Bohorja« potrjena in upravičena do koriščenja sredstev
iz dveh skladov, Evropskega Kmetijskega
Sklada za Razvoj Podeželja – EKSRP ter
Evropskega Sklada za Regionalni Razvoj
– ESRR.

ustanovljena 27. avgusta 2015,
vključene občine: Dobje, Dobrna,
Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur,
Vitanje, Zreče,
45 podpisnikov Pogodbe o ustanovitvi
in delovanju LAS,
99 članov LAS,
predsednica LAS Staška Buser, podpredsednica Majda Polutnik,
spletna stran LAS:
www.las-pohorje-bohor.si,
vodilni partner Razvojna agencija Kozjansko.

Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost
V novem programskem obdobju 2014–
2020 se bo ukrep Leader izvajal kot del
skupnega pristopa CLLD.

CLLD = razvoj, ki ga
vodi lokalna skupnost

Podlago za pripravo in izvajanje SLR predstavlja Uredba o izvajanju lokalnega razvoja,
ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uredba CLLD).
Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, se bo
izvajal skozi naslednje podukrepe:
• pripravljalna podpora,
• podpora za izvajanje operacij v okviru
SLR, ki ga vodi skupnost,
• priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja LAS in
• podpora za tekoče stroške in stroške
animacije.
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Podpora za tekoče stroške in
stroške animacije
Sofinanciranje tekočih stroškov, nastalih pri upravljanju
in delovanju LAS, vključno s
spremljanjem in vrednotenjem
LAS ter sofinanciranje stroškov animacije območja LAS.

Dejavnosti sodelovanja LAS
Sofinanciranje stroškov LAS,
ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij sodelovanja
med LAS.

Pripravljalna podpora
Namenjena LAS za pripravo
SLR.

Podpora za izvajanje operacij
Sofinanciranje stroškov, nastalih pri izvedbi operacij lokalnih akterjev in LAS.
Operacije morajo biti izvedene na upravičenem območju
LAS.
Operacije morajo prispevati k
uresničevanju ciljev, določenih
v SLR.
LAS predvidoma enkrat letno
objavi javni poziv.

Strategija lokalnega razvoja LAS
Strategija lokalnega razvoja se bo izvajala po
posameznih fazah skozi celotno programsko
obdobje, in sicer se bodo zastavljeni razvojni
cilji območja LAS dosegali z izvajanjem različnih ukrepov z različno intenzivnostjo. V
izvajanje posameznih ukrepov pa bo vključen čim širši krog zainteresiranih akterjev,
saj se bo s tesnim sodelovanjem in vključevanjem različnih strokovnih področij prispevalo h kvalitetnemu doseganju zastavljenih
ciljev.

Tematsko
področje

Ustvarjanje
•
delovnih mest
•

Zaznane potrebe na območju LAS so jasno
usmerjene v zagotavljanje osnovnih pogojev
za razvoj dejavnosti ter ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest, ohranjanje in varovanje
narave in okolja ter aktivno vključevanje
ranljivih skupin na celotnem območju LAS,
tako na ruralnem kot urbanem območju, iz
česar izhajajo tudi glavni cilji.

ohranjenih in ustvarjenih delovnih
mestih,
spodbujeni podjetniški aktivnosti
in vzpostavljenih partnerstvih v
urbanih območjih.

Glavni cilj
•

ustrezno podporno okolje,

•

spodbujene podjetniške
aktivnosti in socialno
podjetništvo ter nove
oblike podjetniškega
sodelovanja.

Razvoj osnov- •
nih storitev

ustrezni manjši infrastrukturi,
ki bo omogočala razvoj različnih
dejavnosti ter prispevala k boljši
kvaliteti bivanja na območju.

•

primerna in zadovoljiva
infrastruktura.

Varstvo okolja •
in ohranjanje
narave

krepitvi osveščenosti o pomenu
varovanja okolja in ohranjanja
narave,

•

ohranjena biotska
raznovrstnost in varovane
naravne vrednote,

•

podpori aktivnostim, ki bodo
prispevale k izboljšanju stanja
okolja.

•

izboljšano stanje okolja.

•

podpori aktivnostim, ki bodo
prispevale k večji vključenosti
prepoznanih ranljivih skupin,

•

izboljšani pogoji za večjo
vključenost prepoznanih
ranljivih skupin,

•

razvoju možnosti za medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje.

•

spodbujene aktivnosti, ki
bodo prispevale k večji
vključenosti prepoznanih
ranljivih skupin.

Večja vključenost mladih,
žensk in drugih ranljivih
skupin

Cilji LAS

Izpostavljena razvojna potreba po

Cilj

Podprte operacije, ki
bodo prispevale k danemu cilju, bodo sofinancirane s sredstvi sklada

1.

Ustrezno podporno okolje.

EKSRP

2.

Spodbujene podjetniške aktivnosti in socialno podjetništvo ter nove oblike podjetniškega sodelovanja v
urbanih območjih.

ESRR

3.

Primerna in zadovoljiva infrastruktura.

EKSRP

4.

Ohranjena biotska raznovrstnost in varovane naravne
vrednote.

EKSRP

5.

Izboljšano stanje okolja v urbanih območjih.

ESRR

6.

Izboljšani pogoji za večjo vključenost prepoznanih
ranljivih skupin.

EKSRP

7.

Spodbujene aktivnosti, ki prispevajo k večji vključenosti prepoznanih ranljivih skupin v urbanih območjih.

ESRR
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JAVNI POZIV LAS
Javni poziv LAS »Od Pohorja do Bohorja« za leto 2016 za izbor operacij iz naslova
podukrepa »podpora za izvajanje operacij v
okviru SLR, ki ga vodi skupnost«. Podprte
operacije bodo sofinancirane s sredstvi sklada EKSRP – upravičeno celotno območje
LAS (sofinanciranje 85 % upravičenih stroškov).
Organ upravljanja LAS je na svoji redni
seji, dne 14. septembra 2016, sprejel sklep,
da LAS »Od Pohorja do Bohorja« objavi 1.
Javni poziv za leto 2016, ki bo odprt od 2.
11. 2016 do 29. 12. 2016, z rokom za vložitev operacij do 29. 12. 2016 do 12. ure,
in sicer so razpisana vsa tematska področja
za sklad EKSRP. Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 276.612,00
EUR.

Predmet javnega poziva

Predmet javnega poziva je pridobiti ter izbrati operacije za
leto 2016, iz naslova podukrepa Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost
ter s katerimi se bo uresničevala Strategija lokalnega razvoja
(v nadaljevanju: SLR) Lokalne akcijske skupine »Od Pohorja
do Bohorja« (v nadaljevanju: LAS).

Razpisana sredstva

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do
vključno 276.612,00 EUR.
Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije, sofinancirane iz sklada EKSRP (Sklop 1) znaša 85 %.

Datum objave in zaključka javnega poziva

Javni poziv je odprt od 2. 11. 2016 do 29. 12. 2016.

Cilji podukrepa

•

Ustrezno podporno okolje.

•

Primerna in zadovoljiva infrastruktura.

•

Ohranjena biotska raznovrstnost in varovane naravne
vrednote.

•

Izboljšani pogoji za večjo vključenost prepoznanih
ranljivih skupin.

Pomembno! Ob oddaji vloge morajo biti
pridobljena vsa zahtevana dovoljenja (glede
na vsebino operacije), prav tako 3 ponudbe
za vsak strošek (v kolikor ni opredeljen v Katalogu stroškov).
Vsaka operacija mora biti skladna s cilji in
pogoji zadevnega sklada, iz katerega se bo
sofinancirala, ter prispevati k uresničevanju
ciljev, zastavljenih v SLR. Preverjanje in ocenjevanje opravi Ocenjevalna komisija LAS.
Podpirale se bodo zgolj operacije, ki se bodo
izvajale v obliki partnerstev.

Rok za vložitev operacij: do 29. 12. 2016, do 12. ure.

Upravičenci

Upravičenci do podpore so LAS ali skupina fizičnih oz.
pravnih oseb, ki izpolnjujejo pogoje za prijavo in izbor operacij. Za skupino fizičnih in pravnih oseb se šteje skupina, ki
je sestavljena najmanj iz treh članov.

Informacije o javnem
pozivu

LAS »Od Pohorja do Bohorja«, Ul. skladateljev Ipavcev 17,
Šentjur
03 747 13 02 (vsak delovnik med 9. in 13. uro)

Praviloma se sofinancirajo operacije, ki so
pri ocenjevanju zbrale največ točk, in sicer
do porabe razpisanih sredstev (spodnja
meja, ki jo mora operacija doseči za potrditev, znaša 60 točk). Prijavitelji operacij bodo
pisno obveščeni o izboru. Vodilni partner
LAS pripravi vloge in jih preko informacijskega sistema odda ustreznemu organu (ARSKTRP) v potrditev.

ciranja iz sklada EKSRP ob izdaji pozitivne
odločbe). Prav tako mora biti zagotovljeno,
da upravičeni stroški še niso bili sofinancirani z drugimi javnimi sredstvi.

Izvajanje operacije se ne sme pričeti pred
obdobjem upravičenosti (v primeru sofinan-

Operacije bodo odobrene za sofinanciranje, ko bo ARSKTRP izdala pozitivne od-

info@las-pohorje-bohor.si
www.las-pohorje-bohor.si
ločbe. Sofinanciranje posamezne operacije
se izvrši kot refundacija z odločbo določenega deleža upravičenih stroškov operacije.
Podlaga za refundacijo je s strani ARSKTRP
potrjeno poročilo in zahtevek za povračilo
upravičenih stroškov.

Javne predstavitve
Predstavitev javnega poziva LAS se bo izvedla na območju celotne LAS, namenjena
bo podrobnejši predstavitvi vsebine javnega poziva, hkrati bo potekalo aktivno delo
z vsemi zainteresiranimi akterji pri razvoju
njihove ideje ter z zagotavljanjem strokovne
pomoči pri prijavi posameznih operacij. Na
sedežu vodilnega partnerja LAS, ki je tudi
sedež LAS (Ul. skladateljev Ipavcev 17, Šentjur), bodo potencialni prijavitelji pridobili
informacije v zvezi z razpisanimi vsebinami
ter postopkom priprave in ocenjevanja operacij.
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Datum

Ura

Lokacija

8. 11. 2016, torek

11.00

sejna soba Občine Dobrna

9. 11. 2016, sreda

10.00

Christianina soba na Trebniku

9. 11. 2016, sreda

15.00

seminarska soba Term Zreče

10. 11. 2016, četrtek

12.00

sejna soba Razvojne agencije Kozjansko

15. 11. 2016, torek

11.00

Kulturni dom Dobje

16. 11. 2016, sreda

10.00

sejna soba Občine Vitanje

16. 11. 2016, sreda

14.00

sejna soba Občine Oplotnica

Uspešni primeri LEADER projektov
V obdobju 2007–2013 je LAS »Od Pohorja do Bohorja« uspešno izvedla 71 Leader projektov v skupni vrednosti 1.995.641,08 €, od tega
pridobila Leader sredstva v višini 904.120,71 €. Cilj LAS je spodbujati partnerske projekte, ki so celovito in trajnostno naravnavi, z
izkazanim skupnim interesom ter dodano vrednostjo za območje. Nekaj takšnih, zaključenih v obdobju 2007–2013, predstavljamo v
nadaljevanju.
Nosilci projektov morajo biti pozorni na izpolnjevanje obveznosti pri Leader projektih: označevanje projektov, hramba dokumentacije,
uporaba opreme in naložb ter opravljanje sofinancirane dejavnosti izključno za namene, za katere so bila sredstva dodeljena, še vsaj 5 let
po zadnjem izplačilu.

Teden starih obrti in
običajev v Dobju

(Razvojni zavod Grča Dobje)

Z namenom evidentirati in ohraniti stara
znanja, obrti, opravila in običaje s področja
mlačev, »ravnanja« slame za slamnate strehe, klepanja mlinskih kamnov, pletenja košar, kovanja žebljev, podkovanja konjev …
so bila obiskana vsa gospodinjstva v občini
Dobje in tako zbrani podatki o ljudeh s še
ohranjenim tovrstnim znanjem. Izdelan je
t. i. register ohranjenih znanj, stare obrti in
znanja so bila predstavljena na delavnicah v
okviru Tedna starih obrti in običajev, ki je
postal tradicionalen dogodek. Sodelujoči pri
dogodku so »mladi« iz občine Dobje, ki k
sodelovanju nato povabijo starejše, s čimer je
dosežena večja angažiranost mladih ter boljše povezovanje in sodelovanje starejših.

Grajska učna pot Žusem

(Društvo Izviri Dobrina)

Vzpostavljena tematska učna pot v dolžini 9 km, z izobraževalno osveščevalnim namenom,
s ciljem približati pohodnikom naravno dediščino Dobrine, Žamerka in Žusma. Na poti so
vzpostavljena štiri doživljajska igrišča in počivališča, ki vabijo k aktivnemu pohodništvu.

Ureditev pohodnih poti

(Planinsko društvo Dobrna)

Označitev Kačjega gradu in promocijski materiali

(JZ za turizem, šport in kulturo Dobrna)

Za čistejše okolje v občini Dobje

(Občina Dobje)

Vgrajena je mala komunalna čistilna naprava
v naselju Ravno v občini Dobje. Gre za primer dobre prakse čiščenja odpadnih voda s
pomočjo alternativnih tehnologij na območjih razpršene poselitve in hkrati predstavlja
učno okolje za poučevanje in učenje o naravnih procesih, ki se odvijajo v ekosistemih.

Označena in trasirana je pot po obronkih
občine Dobrna, od enega vrha do drugega
(na vrhovih so postavljene skrinjice z vpisnimi knjigami in štampiljkami), ali kot so jo
poimenovali člani PD Dobrna »od Miklavža
do Miklavža«. Postavljene so klopi za počitek
in izdelan zemljevid pohodnih poti z opisi.

Izdelana je večjezična zloženka za gozdno
učno pot, tabla z večjezičnim opisom Kačjega gradu s pripadajočo klopjo, dve stojali
s promocijskimi materiali na dveh najbolj
obiskanih lokacijah, kartonček poti od Miklavža do Miklavža, z namenom doseči boljšo informiranost obiskovalcev zdraviliškega
kraja Dobrna in večjo prepoznavnost.
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Dodajanje
vrednosti
travniškim sadovnjakom

Vsakdanjiki in prazniki
Skomarjanov

Razvoj blagovne znamke
Okusi Rogle

(KGZS Zavod Celje)

(KS Skomarje)

(Unior d. d., Program Turizem)

S ciljem osvestiti prebivalstvo o pomenu
travniških sadovnjakov pri ohranjanju okolja in pozitivnih vplivih sadja v prehrani so
bila izvedena predavanja, razstava starih sort
sadja, prikaz rezi starih jablan ter oživitev
sedmih travniških sadovnjakov s sadikami
visokodebelnih dreves, eden izmed teh se
nahaja pri Osnovni šoli Vitanje.

Urejeni so kletni prostori župnišča v Skomarju z namenom predstavitve načina življenja domačinov in obstoječe ponudbe.
Predstavljena je kulinarika Zreškega Pohorja, pozabljene obrti, šege in navade (nabiranje mravljinčjih jajčec, pokrivanje strehe s
skodli, izdelovanje cokel, izdelovanje koles
in vozov).

Oblikovana je blagovna znamka Okusi Rogle, s ciljem okrepiti prepoznavnost destinacije Rogla–Pohorje. V blagovni znamki
so združeni kulinarični, kulturni in ostali
ponudniki omenjenega območja. Izdelan je
Pravilnik o podeljevanju kulinaričnega znaka
Okusi Rogle ter organizirane prireditve pod
okriljem BZ Okusi Rogle.

Obnova parne lokomotive Slovenske Konjice

(Občina Slovenske Konjice)

V centru Slovenskih Konjic je obnovljena in zaščitena obstoječa vlakovna kompozicija – lokomotiva, vagon in cisterna z namenom dolgoročne zaščite ohranjene kulturno–tehnične
dediščine. Urejena bližnja okolica prispeva k urejenosti ter atraktivnosti kraja.

Sanitarna oskrba obiskovalcev Slivniškega jezera

(Janja Polenšek s. p.)

Krepitev
dediščinske
skupnosti v Vitanju

(Turistično društvo Vitanje)

Aktivni v naravi

(Klub ribičev Oplotnica)

Urejen je prostor ob potoku Brezničica v
Oplotnici, namenjen oddihu in aktivnostim
ter druženju v naravi. Opremljeni so trije
»piknik« prostori s kaminom, mizo s klopmi
in nadstreškom. Urejeno je otroško igrišče,
dovoz in parkirni prostor, kar omogoča prijeten in aktiven oddih v naravi.

Ohranjanje
predmetov

etnoloških

(Občina Oplotnica)

Identificirani so dediščinski razvojni potenciali občine Vitanje, obnovljena in sanirana
dva objekta dediščine (Kuzmanova žaga in
preužitkarska hiša na Beškovnikovi domačiji), opravljen popis predmetov zbirke v Beškovnikovi kašči, evidentirana Kuzmanova
žaga v Vitanju, izvedene delavnice ter mladinski raziskovalni tabor, z namenom dvigniti zavest o kulturni dediščini in pomenu
ohranjanja kot razvojnega potenciala.

Slovenske Konjice – Mesto cvetja in vina v zvoku in besedi

Na območju Ramna, ob Slivniškem jezeru,
je postavljena sodobna čistilna naprava, ki
zagotavlja najnujnejšo sanitarno oskrbo obiskovalcev, kar pozitivno vpliva na okolje in
kakovost vode v jezeru in prispeva h kvalitetni turistični ponudbi ob jezeru.

stran 8 | november 2016 |

(JZ Splošna knjižnica – TIC Slov. Konjice)

Z inovativnim interaktivnim multimedijskim pristopom in kombinacijo avdio vodenja, je obiskovalcem turističnih lokacij v
občini Slovenske Konjice omogočena celovita, inovativna, večjezična predstavitev kulturno-zgodovinskih turističnih zanimivosti.

S ciljem spodbuditi pravilen odnos do kulturne dediščine na območju LAS, je bilo
izvedeno usposabljanje za pridobivanje
osnovnih veščin restavratorstva. Restavrirani predmeti so vključeni v stalno razstavno
zbirko, ki je na ogled v Graščini v Oplotnici.

Otvoritev ob zaključku del na stopnišču v cen- Otvoritev
tru Dobrne
postaje za
V nedeljo, 12. 6. 2016, je Občina Dobrna
v sodelovanju z ZTŠK Dobrna organizirala
otvoritev ob zaključku del na stopnišču v
centru Dobrne. V okviru prenove je bilo s
kamnom na novo pozidano 284 m2 obzidja in obnovljeno 63 m2 obstoječega obzidja,
zabetoniranih je bilo 174 m2 stopnic in 79
m vezi ter ometanih 83 m2 zidov. Prireditev
se je pričela pred cerkvijo Marije Vnebovzete po zaključku druge sv. maše. Prireditev
je slavnostno naznanila Godba Dobrna, v
nadaljevanju je zbrano množico občanov in
drugih obiskovalcev nagovoril župan Občine
Dobrna, g. Martin Brecl. Med drugim se je
po predstavitvi izvedenih del in aktivnosti
na projektu zahvalil najbolj zaslužnim, ki
so pripomogli, da se je projekt v tem letu
zaključil. V kulturnem programu, ki ga je
povezovala ga. Branka Gal, so sodelovale še
Sestre Jakob in vokalni sestav Vigred. Kot se

za otvoritev spodobi, je pridobitev blagoslovil tudi župnik, gospod Milan Strmšek, ki se
je prav tako zahvalil vsem, ki so si prizadevali za obnovo stopnišča. Sledilo je prijetno
druženje ob pogostitvi dobrot podeželskih
žena in vinogradnikov iz Dobrne. Vsem, ki
so sodelovali pri pripravi dogodka, se za sodelovanje najlepše zahvaljujemo.

Odprtje vodovoda Hramše
Torek, 13. septembra 2016, je bil za tri gospodinjstva iz dela zaselka Hramše v Občini Žalec
in eno gospodinjstvo iz zaselka Lokovina v Občini Dobrna prav poseben dan. S skromno
otvoritvijo smo se s pitno vodo začeli oskrbovati iz javnega vodovoda Občine Dobrna, katerega upravljavec je podjetje Vodovod – Kanalizacija d. o. o. Celje.
Vodovod je v celoti financirala Občina Žalec. Izgradnjo vodovoda pa je realiziralo Javno komunalno podjetje Žalec z izvajalcem del Tomgrad d. o. o.
Ob tej priložnosti se še enkrat v imenu vseh štirih gospodinjstev zahvaljujem Občini Žalec in
županu, g. Janku Kosu, ter Občini Dobrna in županu, g. Martinu Breclu. Posebna zahvala
tudi ge. Marjeti Hočevar iz Oddelka za okolje in prostor v Občini Žalec, ki je vseh sedem let,
kolikor je trajal ta projekt, z vso zavzetostjo in veliko mero potrpežljivosti pomagala, da je
prišlo do realizacije tega vodovoda. Zahvaljujemo se tudi vsem lastnikom zemljišč, ki ste podpisali služnostne pogodbe za gradnjo vodovoda po vaših zemljiščih. Hvala tudi vsem ostalim,
ki ste pripomogli k uspešni izvedbi projekta.

polnilne
električna

vozila
V torek, 21. 6. 2016, na prvi poletni dan,
ki je bil sončen in topel, kot se za ta dan
spodobi, je v okviru občinskega praznika na
parkirišču v centru Dobrne potekala otvoritev pomembne pridobitve za krajane in
tudi za obiskovalce Dobrne. Občina Dobrna je v sodelovanju z Elektrom Celje d. d.
namenu predala polnilno postajo z dvema
polnilnima mestoma za električna vozila. V
kulturnem programu, ki ga je povezovala ga.
Mojca Zaponšek, so s prepevanjem in recitiranjem sodelovali učenci in učenke osnovne
šole. Skupaj z županom Občine Dobrna, g.
Martinom Breclom, in predstavnikom družbe Elektro Celje d. d., mag. Boštjanom Turinekom, ki sta obiskovalce ob tej priložnosti
nagovorila, so otroci ob zaključku nastopov
sklenili krog in simbolično uprizorili začetek delovanja nove polnilne postaje. Da pa
smo se lahko prepričali, da le-ta res deluje,
so poskrbeli iz Gostilne Triglav, ki so se z električnim vozilom znamke Tesla pripeljali na
polnjenje in preizkusili delovanje nove polnilne postaje. Seveda pa se tja niso pripeljali
po naključju, ampak da bi razvajali obiskovalce s kulinaričnimi dobrotami, s katerimi
smo sklenili prijetno druženje ob zaključku
dogodka. Naj omenimo še to, da so v sklopu
otvoritve potekale tudi testne vožnje z električnimi vozili. Poleg Tesle, ki je med obiskovalci povzročila največje zanimanje, sta bili
za ogled na voljo še vozilo družbe Elektro

Celje d. d. in promocijsko vozilo Razvojne
agencije Savinjske regije.
Polnjenje na novi električni postaji omogoča
Občina Dobrna in je za uporabnike brezplačno, kartice za polnjenje pa si je možno
brezplačno izposoditi v TIC-u Dobrna, Gostilni Triglav in Termah Dobrna.

| november 2016 | stran 9

Občina Dobje beleži rast števila prebivalstva
Občina Dobje je ena manjših občin v državi in šteje okrog 1000 prebivalcev. Občani
prebivajo na 17,5 km2, v trinajstih vaseh:
Dobje pri Planini, Brezje pri Dobjem, Ravno, Repuš, Gorica pri Dobjem, Slatina pri
Dobjem, Presečno, Suho, Škarnice, Završe,
Večje Brdo, Jezerce in Lažiše.

Največja investicija v Občini Dobje
je cesta Jezerce-Suho-Repuš

Po besedah župana Občine Dobje Franca
Leskovška je Občina od lanskega leta do
sedaj uresničila kar precej večjih investicij.
Med največjimi je bila povezovalna cesta Jezerce-Suho-Repuš, stroški katere so v skupni
vrednosti znašali okrog 600.000 evrov. Cesta je nastajala po fazah, v letošnjem letu pa
so projekt končali, saj je cesta preplaščena z
asfaltom in jo uporabniki kot takšno že uporabljajo. »Pri poti v službo in domov občani
iz tega konca prihranijo skoraj pet kilometrov dnevno, kar pa ni tako zanemarljivo. S
tem namreč prihranijo pri času in gorivu, pa
tudi varnost je zaradi manjšega vzpona ceste
večja. Ta cesta pomeni veliko pridobitev za
vzhodni del občine. V naslednjih letih bomo
tudi ostale obnove potrebne cestne odseke
skušali obnoviti,« je pojasnil župan. Izvedli
so tudi sanacijo vozišč, ki so bila poškodovana zaradi zime, tako da so sedaj vse ceste
prevozne. Znaten strošek za Občino pomeni
tudi izvajanje zimske službe, saj so pri njih
bolj zaostrene zimske razmere kot v dolini.
Kot drugi največji projekt, ki so ga tudi izvajali fazno skozi več let, pa je župan izpostavil
obnovo gasilskega doma in gradnjo prizidka, katerega strošek je znašal okrog 200.000
evrov. Letos so dela zaključili in ga ob 40.

obletnici delovanja Prostovoljnega gasilskega
društva Dobje tudi predali namenu. V sklopu te investicije so uredili tudi parkirišče, saj
je v samem centru parkirišč primanjkovalo.
Potegnili so tudi vod, tako da imajo poleg
gasilskega doma tudi hidrant, kar je za gasilce in za kraj velikega pomena. Lani so ob začetku šolskega leta nabavili nov šolski kombi, ki omogoča prevoze otrok iz vseh vasi.
Prevoz otrok je zelo pomemben predvsem
zaradi varnosti, saj nimajo pločnikov, ceste
pa so ozke. Lani so tudi sanirali dva večja
plazova, ki sta ogrožala stanovanjski hiši Vogrinc in Zalokar v Lažišah. Skupna vrednost
sanacije je znašala kar okrog 100.000 evrov.
Glede vodooskrbe jim dobro služi skupni
povezovalni vodovod, ki so ga skupaj z Občino Šentjur uredili predlani, lani v jesenskem
času so pa tudi izvedli povezavo omrežij Šentjur in Dobje v vasi Repuš, kjer so zgradili
več kot kilometer novega vodovoda.

ri neprofitna stanovanja, s čimer bodo med
drugim izboljšali izgled same vasi Dobje. Ob
ugodnih vremenskih razmerah naj bi bila
dela izvedena do zime, menjali pa so že okna
in vrata. Za prihodnja leta glede na zmožnosti proračuna župan napoveduje izgradnjo
čistilne naprave pri osnovni šoli ter sanacijo
strehe na osnovni šoli. »Pa tudi ostale ceste
bo treba še rekonstruirati in posodabljati, jih
je kar preko 40 kilometrov, tako da bo še kar
pestro.« V občini dajejo največji poudarek
na ceste in vodooskrbo. V okviru občinskega
praznika je bilo odkrito spominsko obeležje
pri OŠ Dobje v spomin na dogodke v osamosvojitveni vojni za Slovenijo, v kateri je
bilo ranjenih 13 dobjanskih pripadnikov teritorialne obrambe.

Najbolj aktivni gasilci
Prioritetne ceste in vodooskrba

V teh dneh je zaključena sanacija oziroma
izgradnja podpornega zidu na cesti Jezerce-Podjezerce, ki bo prispeval k večji varnosti
prometa na tej cesti. Vrednost sanacijskih del
je od 25.000 do 30.000 evrov. Pripravljajo
tudi energetsko sanacijo stanovanjskega
objekta Dobje 3, v katerem se nahajajo šti-

V občini deluje kar nekaj društev, izpostaviti
velja gasilce, sledita jim kulturno društvo in
Kozjanska domačija kot društvo. Aktivni so
tudi upokojenci, športno društvo, ki v okviru občinskega praznika vedno organizira
turnir, tudi kolesarsko društvo je prisotno.
Glede turizma je občina vključena v Lokalno
akcijsko skupino (LAS), kjer se skupaj trudijo privabiti obiskovalce tudi od drugod. V
občini je razvejan lovski turizem, saj iz tujine prihajajo lovski gostje, ki so že kar stalne
stranke.

Nizek odstotek brezposelnih

Zadovoljni so tudi z uspehi s področja gospodarstva, saj imajo kar nekaj nosilnih firm,
kot so recimo Grales d. o. o., Hrib Dobje in
še nekaj takšnih, ki se trudijo in uspešno zaposlujejo ljudi. Imajo relativno nizek odstotek nezaposlenosti, tudi sami prihodki so kar
na zavidljivi ravni, kar je zelo spodbudno. Z
ustanovitvijo občine se je trend zmanjševanja prebivalstva, ki je bil prej že močno prisoten, ustavil in beležijo že rahlo rast števila
prebivalcev.
Naročili so izdelavo študije za optično povezavo, tako, da če bo možno, se bodo priključili in dosegli, da bo optika dosežena in
da bo tako hitrost interneta dostopna vsem
občanom.
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Promet je treba načrtovati strateško

Načrt
tega

razvoja

širokopasovne-

ga omrežja za

Šentjur

Občina Šentjur je pristopila k izdelavi Celostne prometne strategije (CPS) Občine
Šentjur in za izdelavo tega strateškega dokumenta podpisala pogodbo s podjetjem
Appia d. o. o. iz Ljubljane.
Prometna obremenitev naših cest se povečuje. V občini Šentjur moramo skrbeti za
skupno blizu 800 km cestnega omrežja državnih, občinskih cest ter javnih poti in nekategoriziranih cest. Vsak dan mora v šolo
in iz šole varno prispeti več kot 1.750 šolskih
otrok, v vrtčevsko varstvo privedemo več kot
720 otrok, številni dijaki migrirajo proti šolskim središčem, zaposleni v službe.
Trajnostni prometni sistem pa je tisto, kar
naj bi naša občina dosegla s potrjeno CPS.
Tako naj bi prispevala k izboljšani prometni
varnosti, zmanjšanju onesnaževanja, emisij
toplogrednih plinov in porabe energije, večji
učinkovitosti in nižjim stroškom potniškega
in tovornega prevoza, kar bo posledično prispevalo k izboljšani privlačnosti in kakovosti
življenja v lokalni skupnosti.
Do sedaj smo skupaj s podjetjem Appia v
fazi izdelave CPS izvedli anketo med občani,
dve javni razpravi ter okroglo mizo.
22. septembra smo na Mestnem trgu obeležili Teden evropske mobilnosti, letos na
temo Pametna in trajnostna mobilnosti –
naložba za Evropo.

Navezovalna cesta pomembna za
celotno Kozjansko in Obsotelje

Občina Šentjur vztraja in ves čas opozarja na nujnost izgradnje navezovalne ceste
Dramlje-Šentjur, ki jo je občina s sprejetjem
ustreznega odloka že leta 2011 umestila v
prostor in s tem izpolnila obveze oziroma
naloge v svoji pristojnosti. Gradnja odseka
je že tudi bila uvrščena v Načrt razvojnih
programov državnega proračuna leta 2013.
Aktualne pa so tudi javne razgrnitve umestitev tras 3. razvojne osi. Željo in nujo, da
bi ta potekala skozi Kozjansko, je šentjurska
Občina ob podpori vseh občin subregije Obsotelja in Kozjanskega izrazila že v času prvih
javnih predstavitev možnih tras in na tem
stališču vztraja.

Vlaganja v cestno infrastrukturo

Ceste so še zmeraj ožilje občine, ki nas povezuje. Za večjo varnost v prometu pa je treba
ceste vzdrževati in Občina Šentjur tudi za ta
namen planira precejšnji del svojega proračuna. Tako se letos obnavljajo ali so bili obnovljeni številni odseki občinskih cest: cesta
v Zvezdni ulici v Šentjurju, ceste na Botričnici, modernizacija JP Stara Žaga-Pavlič; LC
Hotunje-Podgaj, LC Spodnje Jelce-Presečno, obnova v Ulici I. celjske čete, kjer bodo
sanirani štirje plazovi, prenova ceste skozi
Kalobje, odsek Žepina-Proseniško in nadaljevanje obnove ceste v Hruševec.
»Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike
v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi št. 4: Trajnostna
raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostne naložbe št. 4.4: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij
za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s
spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi,
v okviru specifičnega cilja Razvoj urbane mobilnosti za
izboljšanje kakovosti zraka v mestih.«

odpr-

Občino

Občina Šentjur želi vsem občanom omogočiti možnost dostopa do širokopasovnih priključkov visokih hitrosti za potrebe dostopa
do interneta in drugih širokopasovnih storitev, ki bodo v prihodnosti ključnega pomena za razvoj družbe na več področjih. Med
občani je že opravila anketo, rezultati pa so
podlaga za izdelavo načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja, ki predstavlja
osnovni strateški dokument občine na tem
področju. Načrt je na oktobrski seji potrdil
občinski svet, občina pa bo v postopku pridobivanja sredstev za gradnjo omrežja sledila
modelu javno-zasebnega partnerstva.

Razvojna agencija Kozjansko partner v projektu TELI 2
Vodilni partner LAS »Od Pohorja do Bohorja«, Razvojna agencija Kozjansko, sodeluje
kot partner v mednarodnem projektu Transnational Education in Leader Implementation 2 (TELI 2) v okviru evropskega programa Erasmus+. V projektu, ki bo trajal od
septembra 2016 do avgusta 2018, sodeluje
10 partnerjev iz šestih držav, vodilni partner
je Limerick Institute of Technology iz Irske.
Namen projekta TELI 2 je s sodelovanjem
akademskih institucij in Leader organizacij,
zbrati znanje in izkušnje ter oblikovati izobraževalni program, ki bo strokovnim, izobraževalnim in Leader organizacijam omogočil krepitev in izboljšanje človeških virov
pri izvajanju LEADER programa.
Poleg tega bo v vsaki izmed sodelujočih držav izvedena strokovna konferenca, namenjena promociji in diseminaciji rezultatov
projekta in oblikovanega izobraževalnega
programa.
Začetna konferenca je potekala oktobra
2016 v kraju Thurles na Irskem, kjer so sodelujoči partnerji dorekli prihodnje aktivnosti.
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Lepše in varčnejše šole ter vrtci v občini Šentjur V Ločah
Občina Šentjur je v zadnjih letih veliko sredstev, kar okoli 10 milijon evrov, vložila v šolsko in vrtčevsko infrastrukturo.

tjur. Naj jim bosta prelepo okolje in tradicija
Ipavcev v navdih za prelepe melodije!

Kaj smo naredili?

Še nekaj dela nas čaka na področju šolske infrastrukture, pripravljajo se načrti za obnovo
OŠ Slivnice pri Celju, naše letošnje abrahamovke, konec oktobra pa je bila podpisana
pogodba z izvajalcem del, ki bo prenovil in
uredil športno igrišče Dramlje, česar se veselijo tako šolarji OŠ Dramlje kot krajani ter
ostali rekreativci. Da so naši občani vse bolj
zagreti za športno druženje, priča tudi prenovljeno igrišče v Novi vasi; junija smo odprli prenovljeni športni park Rifnik – Nova
vas, ki je odlično oblikovan. Zaključena je še
ena faza urejanja športnega parka Grobelno,
kjer sodeluje tudi sosednja občina Šmarje pri
Jelšah. Na prenovo športnega igrišča pa se
pripravlja tudi KS Vrbno – Podgrad in njeni
vneti športniki.

Celostni prenovi OŠ Planina pri Sevnici –
vključno s telovadnico – ter izgradnji nove
enote vrtca v Hruševcu so sledile številne
energetske sanacije: najprej OŠ Dramlje,
nato prizidek OŠ Franja Malgaja Šentjur,
POŠ z vrtcem Loka pri Žusmu, vrtčevske
enote na Planini, v Slivnici ter enoti Center
in Pešnica v središču Šentjurja, novo fasadno
zaščitno oblekico je dobila tudi POŠ Blagovna z vrtcem.

Kaj delamo?

Projekt: Celovita obnova strehe starega
objekta OŠ Franja Malgaja se je pričela
med poletnimi šolskimi počitnicami. V sklopu projekta so se dotrajani deli strešne konstrukcije zamenjali ali ojačali, strešna kritina
pa se je zamenjala z novo kritino podobnega
izgleda kot obstoječa. Vrednost celotne investicije znaša 166.000 evrov. Vsekakor nova
streha ne pomeni le dolgoročni vložek v
funkcionalnost same stavbe, ampak bo tudi
prispevala k bolj urejenemu videzu središča
mesta Šentjur.

Projekt: Gradnja prizidka k objektu POŠ
in enote vrtca na Blagovni zajema prizidavo razdeljevalne kuhinje k obstoječemu
objektu, ureditev igralnice vrtca v sedanjih
prostorih kuhinje in ureditev novega stopnišča ter dostopa v telovadnico skozi hodnik.
Prizidek v dveh etažah bo imel cca 45 m²,
oziroma skupno cca 90 m² in bo prispeval
predvsem k večji funkcionalnosti objekta
ter lažji logistiki. S selitvijo otrok v novo
igralnico se sprosti prostor stare igralnice za
potrebe raznih družbenih dejavnosti. V celoti se bo rekonstruirala tudi stara dotrajana
kotlovnica. Vrednost pogodbenih del znaša
314.575 evrov.
Glasbena šola v Ulico Skladateljev Ipavcev
30: Občina Šentjur je v Zgornjem trgu Ipavcev pod nadzorom Zavoda za varstvo kulturne dediščine obnovila eno najbolj markantnih stavb v Ulici skladateljev Ipavcev.
V tej povsem prenovljeni mogočni zgradbi
so dom našli naši mladi glasbeniki in glasbenice Glasbene šole skladateljev Ipavcev Šenstran 12 | november 2016 |

Kaj načrtujemo?

Veliko športno središče za vso občino

To pa je velika želja v Občini Šentjur – namreč velika, multifunkcijska športna dvorana, ki bi lahko zrasla v Hruševcu, kjer je
nujno potrebo sanirati obstoječo dvorano,
telovadnico. Ta je res do maksimuma izkoriščena, saj imajo v njej pouk učenci vseh
razredov, treninge vse generacije naših košarkarjev ter številni rekreativci. Ker evropskih
in državnih razpisov za takšne projekte ni,
bo občina ob svojih poskusila najti vire še kje
drugje. Javna predstavitev dvorane pa je požela veliko navdušenje. Podjetje Uniprojekt
je zasnovalo dvorano, ki omogoča popolni
izkoristek igralne površine tudi za hkratno
vadbo več športov, objekt pa bi omogočal tudi ogled športnih tekmovanj več kot
1.000 gledalcem na sediščih ali kar 2.100
obiskovalcem kulturne prireditve, koncerta.
Opremo oziroma pripomočke, s katerimi bi
lahko površino funkcionalno spreminjali za
potrebe različnih športov, bi hranili v velikih
skladiščnih prostorih v kleti, kjer bi bile tudi
garderobe in fitnes. Dvorano bi tako lahko v
čim večji meri za telesno vadbo izkoristili šolarji ter različni športni klubi in rekreativna
društva. To je velik izziv!

nov vrtec že

naslednje leto
Starši in vrtčevski otroci se bodo lahko že v
naslednjem šolskem letu razveselili novega
vrtca v Ločah. Občina Slovenske Konjice
je namreč v začetku tega meseca pridobila
gradbeno dovoljenje za izgradnjo vrtca Loče.
Objekt je zasnovan kot visoko energetsko
učinkovit z minimalno porabo energije, kar
dolgoročno zagotavlja nizke stroške obratovanja in višjo kakovost bivalnega okolja.

Nov objekt bo zgrajen na mestu trenutno
obstoječega, ki se ga bo v pričetku naslednjega leta najprej porušilo. »Na tem mestu
bo izvajalec do konca avgusta naslednje leto
zgradil povsem nov vrtec s petimi oddelki.
To bo lesena in tudi pasivna gradnja, kar
bo omogočalo, da bomo s strani Eko sklada pridobili močno subvencijo. Pričakujem,
da bomo v malo več kot letu dni v občini
pridobili dva nova vrtca,« je bil po pridobitvi gradbenega dovoljenja zadovoljen župan
Občine Slovenske Konjice Miran Gorinšek.
Drugi projekt je namreč vrtec Prevart, kjer
bo konec novembra naslednje leto stal dograjen in obnovljeni obstoječi del.
Konstrukcija objekta v Ločah je v celoti
montažna lesena skeletna gradnja v dveh
etažah z ravno streho. V vrtcu bo prostora za
pet oddelkov. V pritličju sta predvideni dve
igralnici za prvo starostno obdobje, osrednji
večnamenski prostor, razdelilna kuhinja in
tehnični prostori. Nadstropje je v celoti namenjeno trem igralnicam drugega starostnega obdobja, prostoru za dodatne dejavnosti
in upravi. Skupna neto uporabna površina
prostorov znaša 845 m2 – za zunanje terase je
namenjenih 136 m2, za zunanje igralne površine, dovozno cesto in parkirišča pa 2.377
m2. Objekt bo gradilo podjetje Markomark
Nival d. o. o. iz Vidma pri Ptuju, projektno
dokumentacijo pa je pripravilo podjetje Modular arhitekti d. o. o. iz Ljubljane.

Načrt razvoja in trženja turizma
Rogla–Pohorje 2017–2021
V septembru 2015 so se župani štirih občin
prvič skupaj sestali z dr. Tanjo Lešnik Štuhec
in proučili možnosti povezanega razvoja turistične ponudbe v destinaciji Rogla-Pohorje
in njenega skupnega trženja. Tako je nastal
dogovor o oblikovanju projektnih aktivnosti
in posledično dokumentov razvoja in trženja
turizma v vsaki od štirih občin (Zreče, Slovenske Konjice, Vitanje in Oplotnica) ter na
destinaciji Rogla-Pohorje kot celoti.
Skozi delovanje projektnih in delovnih
skupin so nastali modeli razvoja in trženja
ponudbe vsake posamezne občine ter destinacije Rogla–Pohorje kot celote. V sklopu
aktivnosti delovnih skupin na lokalnih in
destinacijski ravni so se že v času izvajanja
projekta Rogla–Pohorje (priprave dokumentov) izvajale dogovorjene aktivnosti, ki
vodijo k celovito povezani in trženi destinaciji Rogla-Pohorje. Model je skozi aktivnosti
spremljanja, inoviranja in popravljanja odprt in omogoča nenehno nadgrajevanje vizije, ciljev, ukrepov in aktivnosti na lokalnih
in destinacijski ravni.

Izobraževanje destinacijskih turističnih vodnikov

Župani vseh štirih sodelujočih občin –
Oplotnica, Slovenske Konjice, Vitanje in
Zreče – so podpisali Sporazum o izvedbi
izobraževanja destinacijskih turističnih vodnikov. To je eden izmed prvih obsežnejših
skupnih aktivnosti vseh sodelujočih občin,
ki pomeni korak bliže k sprejemu skupnega
Načrta razvoja in trženja turizma v destinaciji Rogla–Pohorje 2017–2021.

v

Destinaciji Slovenske Konjice naj-

Izobraževanje se je simbolno pričelo ob
svetovnem dnevu turizma v torek, 27. 9.,
v Žički Kartuziji, enem glavnih turističnih
biserov območja destinacije in spomeniku
državnega pomena. Kandidati se izobražujejo po vsej destinaciji, na terenu spoznavajo
številne znamenitosti, kar pomeni, da bo
izobraževanje zelo praktično. Obsega širok
nabor vsebin, od poznavanja zgodovine, geologije, kulturne dediščine, naravnih danosti
do tehnik in psihologije turističnega vodenja, gastronomije ter drugih destinacijskih
posebnosti. Obsega 50 ur dela na terenu in
predavanj, ki jih izvajajo strokovnjaki iz različnih področij in lokalni poznavalci vsebin,
ter izdelavo seminarsko-projektne naloge, ki
jo bodo kandidati ob zaključku izobraževanja zagovarjali pred strokovno komisijo in
izvedli praktično vodenje po destinaciji.
Z uspešno zaključenim izobraževanjem si
bodo kandidati pridobili licenco in se vpisali
v register turističnih vodnikov po območju
destinacije Rogla–Pohorje. V izobraževanje
je vključenih 15 kandidatov iz vseh štirih
občin, zaključeno pa bo do konca novembra.

lepše

urejeni

kraj v

Sloveniji

manjši

Slovenske Konjice so na 25. tekmovanju
Moja dežela – lepa in gostoljubna osvojile
priznanje za prvo mesto v kategoriji manjša mesta. Osrednje poslanstvo vseh krajev
in drugih sodelujočih v projektu je skrb za
trajnostni razvoj, kar sta poudarila predsednik Turistične zveze Slovenije Peter Misja
in predsednik Državnega sveta Mitja Bervar
na slavnostni prireditvi v kongresni dvorani
Hotela Radin v Radencih.
Častni pokrovitelj projekta je predsednik
države RS Borut Pahor, Slovenske Konjice
pa so imele v konkurenci manjših mest še
dva sonominirana kraja Polzelo in Radlje ob
Dravi. »Turizem ima posebno priložnost kot
spodbujevalec trajnostnega, zelenega razvoja,
kar kaže na to, da je lahko turizem sila dobrega. Pojem trajnostnega turizma vključuje
zavzemanje za spoštljiv odnos do kulture in
okoljske raznolikosti krajev. To je prava pot
do zadovoljnega potrošnika, uspešne lokalne skupnosti in zdravega okolja,« je zbranim
sporočil slavnostni govorec Mitja Bervar.
Letošnja prireditev je že 25., projekt je star
toliko, kot je stara naša država. »V tem letu
TZS praznuje 110 let delovanja, mineva pa
tudi 30 let, ko se je na televiziji prvič zavrtel
znameniti oglas Slovenija, moja dežela, ki je
skozi govorico naravnih lepot in turistične
ponudbe Slovenije v ključnem zgodovinskem trenutku spodbujal našo nacionalno
zavest ter bil glasnik prihajajočih sprememb
in prelomnih odločitev,« je povedal Bervar.
Naziv je tudi Občini Slovenske Konjice prišel ob okrogli obletnici, ko te praznujejo svoj
870. rojstni dan. Mesto že vrsto let velja za
zgled prijaznosti in urejenosti. Odlikovano
je bilo že z devetimi priznanji Turistične
zveze Slovenije za urejeno in gostoljubno
okolje, na prestižnem tekmovanju Entente
Florale Europe pa je prejelo kar dve zlati medalji (1998, 2014), kar ga postavlja ob bok
najlepše urejenim evropskim mestom.
Za kaj se zavzema Turistična zveza Slovenije,
je na prireditvi povedal njen predsednik Peter Misja: »Prioritetna naloga turistične društvene organizacije je skrb za urejenost krajev
kot predpogoj za razvoj trajnostega turizma.
Zato že 25. leto poteka tekmovanje krajev
in vseh ostalih sodelujočih v projektu Moja
dežela – lepa in gostoljubna. Urejenost naših
krajev, inštitucij in celotne države je vsako
leto boljša. K temu v veliki meri pripomorejo lokalne skupnosti, prostovoljci in naši turistični delavci. Seveda pa to ne pomeni, da
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smo storili vse. Dela nam pravzaprav nikoli
ne bo zmanjkalo,« je zbrane opomnil Misja.

Slovenske Konjice zagotovo imajo pokazati
svojo lepoto in gostoljubje. Položene so med
skrivnostno Konjiško goro na eni, na drugi
strani pa jih objemajo sončni zlati griči vinorodnih Škalc. Na sprehod se je lepo podati
skozi Stari in Mestni trg, ob potočku, ki teče
skozi mesto, še posebej zdaj, ko je mestno
jedro prenovljeno in je občinsko središče
Slovenskih Konjic postalo sodobno urbano
stičišče prebivalcev. Vse naravne in kulturne znamenitosti pa podpira pestra turistična
ponudba, ki vabi obiskovalce v dvorec Trebnik, Mestno galerijo Riemer, Muzej predmetov avstro-ogrskega obdobja, Gasilski muzej
Dravinjske doline, Konjiški grad, Žičko
Kartuzijo in mnogo drugih.

Zeleni

turizem

–

izzivi

in priložnosti v občini

Šentjur
Tokratni naslov rednega delovnega srečanja
turističnih delavcev je bil Zeleni turizem
– izzivi in priložnosti. Zbrane na dogodku
sta nagovorila župan mag. Marko Diaci in
državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarstvo in razvoj ga. Eva Štravs Podlogar, ki
se je navdušila nad bogastvom naravne in
kulturne dediščine Šentjurja. Pohvalila je
načrtno, strokovno in usmerjeno delovanje v
duhu razvoja trajnostnega in zelenega turizma, kot edine opcije za butične destinacije
kot je Šentjur.
Na srečanju v preteklem letu je župan mag.
Marko Diaci predstavil program razvoja turizma občine Šentjur do leta 2020. Letos v
občini Šentjur stopamo korak dalje in sicer
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Vitanje dihalo s tradicionalno Holcerijo

Drugo nedeljo v avgustu je v Vitanju potekala tradicionalna kulturno-etnološka prireditev Holcerija. Že 27. leto zapored jo je organiziralo Turistično društvo Vitanje, potekala
pa je pod velikim šotorom na športnem igrišču pri KSEVT-u v Vitanju. Dogajanje se je
začelo že zgodaj dopoldne z razstavo pripomočkov, ki so jih včasih uporabljali za obdelavo žit ter razstavo nagrajencev za lepo
urejena okolja.
Popoldne je sledila povorka, v kateri je nastopalo kar sedem vozov, ki so prikazovali različne kmečke običaje. Družabno popoldne se
je nadaljevalo s tekmovanjem v gozdarskih
veščinah, revijo ansamblov, razstavo ročnih
del v KSEVT-u in kmečko tržnico. Na slednji se je predstavilo kar osem različnih ponudnikov, ki so prodajali med, lesene izdelse vključujemo v zeleno shemo slovenskega
turizma. Župan je izpostavil pomen sodelovanja in priložnosti ter izzive, ki jih ima Šentjur v povezovanju in navezavi na sosednje
zdraviliške občine.
Občina Šentjur se je namreč pridružila ostalim točkam v Sloveniji, ki sodelujejo na drugem nacionalnem pozivu Slovenske turistične organizacije za pospeševanje in presojo
trajnostnega poslovanja v turizmu, imenovanega Zelena shema slovenskega turizma ali
Slovenia Green. Ob tej priložnosti je župan
mag. Marko Diaci podpisal zeleno politiko
oz. vstop v zeleno shemo.
Jana Apih, direktorica tovarne trajnostnega
razvoja, je predstavila koncept sheme in koristi, ki jih prinaša znak Slovenia Green za
lokalno okolje kot tudi za obiskovalce.
Župan občine Mirna Dušan Skerbiš, pobudnik mreže avtodomov, je predstavil mrežo,
katere aktivni član je tudi občina Šentjur.
Avtodomarski turizem je priložnost za desti-

ke, nakit, prtičke in kreme. Članice Društva
kmetic Lipa Vitanje so prodajale svoje pekovske izdelke, prikazovale pa so tudi izdelavo
krem in sivkinih snopov.
Podelili so priznanja najlepše urejenim okoljem v kraju, tekmovalcem v gozdarskih veščinah, zvečer pa so izbrali še mis Holcerije.
Najlepše tri so prejele lento, šopek in unikaten nakit. Za zabavo in ples pozno v noč so
poskrbeli ansambel Banovšek, glasbena skupina M.J.A.V., ansambel Igor in Zlati zvoki,
Miro Klinc in Fantje s Praprotna. Zbrane pa
je navdušila tudi Manca Špik. Vsi nastopajoči pa so poskrbeli, da je bilo plesišče ves
čas polno. Turistično društvo Vitanje je poskrbelo tudi za zabavo otrok v zabaviščnem
parku, odlično gostinsko ponudbo in bogat
srečelov.

nacije z malo nastanitvenimi kapacitetami.
Ker so avtodomarji dobri potrošniki, je tukaj priložnost za malo podeželsko ponudbo.
Svoje izkušnje je z zbranimi delil tudi dolgoletni turistični novinar Drago Bulc.
Da pa se v občini Šentjur zavedajo pomena
samooskrbe je potrdilo tudi družabno srečanje, na katerem so se predstavili lokalni ponudniki.

Oplotnica –

zakladni-

ca edinstvenih narav-

Zaključena

idejna projektna dokumentacija za

izgradnjo regijske kolesarske poti

nih in kulturnih doži-

–Dobrna

vetij

Občina Dobrna si že več let prizadeva za
izgradnjo regijske kolesarske poti, ki bo
potekala iz Celja skozi Vojnik na Dobrno
in potem naprej proti Velenju. Prve analize
stanja in predlog razvoja kolesarskih poti so
bile narejene v okviru takratne Regionalne
razvojne agencije. Leta 2011 je bila narejena strokovna naloga Kolesarske povezave
Savinjske regije, ki je določila prednostne
kolesarske povezave po etapah. Leto kasneje pa sta Razvojna agencija Savinjske regije
(RASR) in RC Planiranje d. o. o. pripravila
strokovne podlage za umestitev kolesarskih
poti v prostor. Občine Celje, Vojnik in Dobrna, ki spadajo pod Območno razvojno
partnerstvo Osrednje Celjsko, so v nadaljevanju pristopile k skupnemu pridobivanju
idejne projektne dokumentacije. Izbrani
izvajalec za izdelavo navedene projektne dokumentacije je bil Savaprojekt Krško, ki je v
tem mesecu od Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo pridobil pozitivno re-

Vabimo vas, da v Oplotnici izkusite edinstvena naravna in kulturna doživetja ter
spoznate domačnost njenih prebivalcev.
Poveselite se lahko ob okusnih kulinaričnih
dobrotah, dobri vinski kapljici in zapojete
pristno domačo ljudsko pesem.

Graščina s kapelo iz 17. stoletja z urejenim
grajskim dvoriščem je odlična priložnost
za razstave, koncerte in poroke. Tukaj stoji
čudovita španska jelka, edinstven primerek
v Sloveniji. Grajsko dvorišče je povezano z
oplotniškim parkom in periščem.
Priložnost za sprehod najdete v oplotniškem
Vintgarju, kjer vas miren sprehod po soteski
Oplotniščice pripelje do prostora za piknik
in ogromne kamnite želve, ter v Partovcu,
kjer se sprehodite do zaščitenega naravnega
biotopa z redkimi rastlinskimi in živalskimi
vrstami.
Piknik prostor Brezje je namenjen ljubiteljem narave in tistim, ki uživajo v piknikih
na prostem.
Ohranjena črna kuhinja pri Sveti Barbari vas
očara s kmečko izbo, krušno pečjo in vinsko
kletjo (etnološki muzej).
Žlahtna vina ponudnikov ob vinskih cestah
Prihova in Gorica pri Oplotnici pa odlično
dopolnijo okusno kulinarično ponudbo.
Več informacij vam je na voljo v Turistično
informacijski pisarni, Goriška ulica 4, 2317
Oplotnica, po telefonu 02 845 09 15, po
elektronski pošti turizem@oplotnica.si ali na
spletni strani www.oplotnica.si.

Celje–Vojnik

cenzijsko potrdilo k izdelani idejni projektni
dokumentaciji.
V nadaljevanju si bo Območno razvojno
partnerstvo v sodelovanju z občinami prizadevalo, da Direkcija Republike Slovenije za
infrastrukturo traso čim prej razdeli na odseke in ugotovi, za katere od njih je potrebno
izdelati projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in za katere izvedbeni načrt.
V ta namen bo potrebno od vseh lastnikov
zemljišč, po katerih bo potekala trasa kolesarske poti, pridobiti ustrezna soglasja oz.
urediti morebitne odkupe. Sredstva za naročilo prej omenjenih projektov bi naj bila
po zagotovilu Direkcije RS za infrastrukture že rezervirana. Izdelava teh projektov in
pridobitev gradbenega dovoljenja je osnova
za kandidiranje na razpisih za pridobitev nepovratnih sredstev za izgradnjo in označitev
kolesarskih stez z vso pripadajočo infrastrukturo.

Promocija LAS
Ena izmed pomembnih nalog LAS je povezovanje in informiranje, zato bo v okviru različnih dogodkov LAS aktivno sodelovala, z namenom boljše prepoznavnosti
in informiranosti, k sodelovanju pa bodo
povabljeni tudi nosilci posameznih Leader projektov kot primeri dobrih praks
ter lokalni ponudniki.

Festival slovenskih LAS v Kopru

Festival slovenskih LAS je dvodnevni dogodek, ki povezuje strokovni posvet in festival,
katerega organizator je Društvo za razvoj
Slovenskega podeželja v sodelovanju s partnerji. Letošnji festival je že tretji po vrsti,
potekal je 9. in 10. septembra 2016 v Kopru.
Svojo ponudbo je na stojnici LAS »Od Pohorja do Bohorja« predstavila Katja Temnik
z zeliščnega vrta Majnika.

LAS na Mlinarski nedelji na Dobrni
Sodelovali smo na tradicionalni, že 10. Mlinarski nedelji na Dobrni, kjer smo skupaj
s predstavniki TD Šentjur, sekcija Zeleni
turizem, predstavili LAS, primere uspešno
izvedenih Leader projektov ter ponudbo lokalnega območja.

Sejem Ilirska Bistrica

Na povabilo LAS med Snežnikom in Nanosom smo sodelovali na sejmu Kmečka

tržnica, kjer sta prireditev s svojo ponudbo
obogatila Drago Čadej in Andrej Arbajter.

Festival LAS v Ljubljani

V začetku oktobra je v Ljubljani potekala
predstavitev slovenskih LAS, na temo sladke dobrote slovenskih regij. Na stojnici naše
LAS se je s svojimi dobrotami predstavila IK
Pri Minki.

Miklavžev sejem v Šentjurju

Na trgu pred župnijsko cerkvijo sv. Jurija v
Zgornjem trgu v Šentjurju se bo v začetku
decembra odvijal tradicionalni Miklavžev sejem, ki poteka v vzdušju domačih, pretežno
podeželskih ponudnikov, nekaj ponudnikov
domače in umetnostne obrti pa prihaja tudi
od drugod in so že prava stalnica sejemskega
dogajanja.
Vabljeni, da nas spremljate na spletni
strani LAS www.las-pohorje-bohor.si,
kjer najdete ostale aktualne informacije, lahko pa spletno stran obogatite
tudi z vašimi prispevki o prizadevanjih za razvoj podeželja ali povabite
na dogodke, ki jih organizirate z namenom približati podeželje širši populaciji.
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Obrtni poklici – poklici prihodnosti

Invalidom

prijazna ob-

čina
Precej potrebnih aktivnosti tega projekta
smo v občini Dobrna že opravili; od popisov
kritičnih točk, raznih promocijskih dejavnosti, predstavitev in sestankov z uporabniki,
itd. Skupaj z invalidi smo obiskali vse naše
pomembne institucije in družbe v občini.
V skladu z veljavnimi predpisi, standardi in
normativi imamo v celoti izdelane rešitve za
ureditev vseh kritičnih točk tako, da ekipe
na terenu lahko dela tudi že izvajajo.

Povpraševanje po zaposlitvenih kadrih v
obrtnih poklicih je veliko. To so spoznali
učenci osmih in devetih razredov osnovnih
šol v občinah Slovenske Konjice, Vitanje in
Zreče na predstavitvi perspektivnih obrtnih
poklicev – poklicev prihodnosti – ki so jo zanje pripravili Območna obrtno-podjetniška
zbornica Slovenske Konjice in župani vseh
treh občin.
Mladi se čedalje manj odločajo za izobraževanje na srednjih poklicnih šolah, čeprav
je ravno tukaj veliko možnosti za nadaljnjo
poklicno kariero. Poklice cvetličarja, frizerja, kozmetika, urarja, slaščičarja, šivilje, dimnikarja, slikopleskarja in voznika so učenci
spoznavali v športni dvorani Slovenske Konjice. Kopico drugih poklicev pa so učenci
s pomočjo članov zbornice – obrtnikov in
podjetnikov – spoznali v njihovih obratovalnicah. To so bili poklici fotografa, tiskarja,
kleparja-krovca, tesarja, varilca-ključavničarja-obdelovalca kovin, brusilca, orodjarja,
strojnega tehnika, mizarja, avtokleparja-avtoličarja, elektrikarja, gradbenega tehnikazidarja, kamnoseka, natakarja, kuharja in
vzgojitelja.
Župan Slovenskih Konjic Miran Gorinšek je
seznanjen s tem, da določena domača podjetja iščejo zaposlitvene kadre v obrtnih poklicih, pa teh ne dobijo. »Naš šolski sistem je v
zadnjih 15, 20 letih nekoliko preveč usmerjal mlade v družboslovne dejavnosti. Medtem ko je kovinarska industrija v Dravinjski
stran 16 | november 2016 |

dolini izjemno močna, se Unior, Ramax in
kup drugih podjetnikov pritožuje, da na razpisih ne dobijo ljudi. Seveda je danes delo
v proizvodnji drugačno kot včasih. V njej
so izobraženi ljudje, delajo na računalniško
podprtih strojih, na katerih ne more delati
kdor koli. V domačem okolju žal težko najdemo ljudi, ki bi bili sploh sposobni delati
na teh mestih. Zato moramo tem usmeritvam v izobraževanju dati velik poudatek,« je
pomembnost predstavitve perspektivnih poklicev, kot je bila današnja, izpostavil župan.
Pomemben zagon obrtno-podjetniški dejavnosti v Dravinjski dolini bo lahko v prihodnosti dal tudi letos ustanovljeni Podjetniški
klub. »V letošnjem letu smo uspeli uresničiti
dolgoletno idejo. Posebej pa je k temu pripomoglo to, da je v Slovenske Konjice prišla direktorica občinske uprave Breda Obrez
Preskar, ki ima izkušnje iz prejšnje službe in
pozna ogromno ljudi iz sveta podjetništva.
Skupaj z odborom za gospodarstvo in Obrtno zbornico smo v času Konjiških dni formalizirali in ustanovili Podjetniški klub Dravinjske doline, ki je izvrstna priložnost, da
se podjetniki srečujejo, izmenjujejo mnenja
in povejo, kaj jih muči. V okviru kluba potekajo razna srečanja, predstavijo se primeri
dobre prakse, želimo pa spodbuditi sodelovanje med podjetniki v domačem okolju.« Z
uspešnim podjetniškim delovanjem je tudi
prihodnost za izobražene v obrtnih poklicih
optimistična.

Namen projekta je ozaveščanje javnosti o
problemih, ki jih imajo invalidi v prostoru in
času, o problemih, ki jih zdravi ne zaznamo,
invalidom pa predstavljajo veliko oviro pri
njihovem vsakdanjem življenju in vključevanju v družbo. Predvsem pa je namen tega
projekta urediti vsa javna in druga mesta v
občini dostopna vsem invalidom. Navedeno pomeni, da lahko vsak invalid sam, brez
spremstva obišče vse željene javne ustanove,
institucije in druge dejavnosti v občini.
Predvidevamo, da bomo projekt lahko zaključili še v tem letu.

Odkritje

pomnika osa-

mosvojitve

Slovenije

V okviru tradicionalnega »Srečanja veteranov« je v soboto, 18. junija letos, na Dobrni
potekalo odkritje pomnika osamosvojitve
Slovenije. Obeležje je bilo postavljeno v
spominskem parku v centru Dobrne ob 25.
obletnici osamosvojitve Slovenije.
Zasnovali so ga v projektivnem biroju Trije
arhitekti in ga umestili v prvotno zasnovano
idejo prenove severnega dela trga Dobrna.
Pomnik je izdelan iz naravnega kamna pohorski tonalit, iz kamnoloma nad Oplotnico. Na vrhu je v kamen vgraviran slovenski
grb, vanj so vgrajeni tudi preostali napisi in
Inox elementi, ki omogočajo njegovo stabilnost. Zaradi nevsakdanjega izgleda in
inovativne dodelave postaja pomnik dobro
obiskana točka v občini, kar je bilo glede na
pomembno spominsko vrednost tudi pričakovati.

Ob 25-letnici
stojnosti
park na

samo-

spominski

Ponikvi

Na Ponikvi se je v poletnih mesecih, ravno
okoli dneva državnosti, zaključilo urejanje
spominskega parka. Ob obstoječem spomeniku NOB se je v celoti preoblikoval teren,
uredila se je ploščad, na kateri se prezentira
več spomenikov. Na novo je bil ob 25-letnici
samostojnosti RS postavljen tudi tetraeder
v spomin na žrtve vojn. V okviru ureditve
spominskega parka je umeščeno vodno korito s staro, prenovljeno fontano ter sedišče za
druženje, kot v nekdanjih časih. Vodno korito je hkrati začetek vodne učne poti Stanka
Buserja na Ponikvi, voda kot simbol življenja in prihodnosti pa zaokrožuje simboliko s
spominom na pokojne v krog večnosti. Ob
cesti je urejeno parkirišče za kolesa.

Kmetje iz vse države na Odlična letina modre
kavčine v Šentjurju
Ponikvi in Slomu

Na Ponikvi in Slomu so se 9. septembra
na tradicionalnem shodu pri zavetniku
slovenskega kmetstva Antonu Martinu
Slomšku zbrali kmetje iz vse države. Mašo
v cerkvi sv. Martina je daroval ljubljanski pomožni nadškof msgr. dr. Franc Šuštar, na Slomu sta zbrane pozdravila župan mag. Marko
Diaci, predsednik KGZS Cvetko Zupančič,
osrednji govornik pa je bil varuh odnosov v
verigi preskrbe s hrano dr. Jože Podgoršek.
Za pogostitev na shodu, ki ga organizira
KGZS v sodelovanju z Župnijo Ponikva in
Občino Šentjur, so tudi tokrat poskrbeli člani PGD Ponikva, ki so skuhali golaž in pripravili dobrote s kmetij, med obiskovalce so
jih razdelile članice društev kmečkih žena iz
celjskega območja KGZS, pomagale so tudi
pridne roke dijakov Šolskega centra Šentjur.

30. septembra je bila trgatev protokolarne
trte v Zgornjem trgu, potomke najstarejše
trte na svetu, še posebej slovesna, saj letos
mineva kar 20 let, odkar je Občina Šentjur
cepič dobila v dar od Mestne občine Maribor. Sprva je za trto skrbel mestni viničar Aci
Urbajs, zadnja leta je to vlogo prevzel Jurij
Malovrh. Skupaj z gospodarjem trte, županom mag. Markom Diacijem, sta slovesno
odkrila spominsko ploščo v čast jubileju ter
opravila simbolno trgatev modre kavčine, ki
je tudi letos izjemno dobro rodila.

Praznik Občine Dobrna
V sredo, 15. junija, je bila v dvorani Zdraviliškega doma slavnostna seja Občinskega
sveta Občine Dobrna. Med kulturnim programom so bila podeljena priznanja Občine
Dobrna za leto 2016 ter priznanja zlatim
osnovnošolcem OŠ Dobrna. Slavnostno sejo
je povezovala ga. Saša Pukl, udeležili pa so
se je, poleg prejemnikov priznanj, svetnikov
Občinskega sveta Občine Dobrna in župana, še povabljeni gostje iz sosednjih občin,
predstavniki društev, organizacij, odborov in
komisij ter številni občani. Slavnostno sejo
je s slovensko himno otvoril Moški pevski
zbor KUD Dobrna pod vodstvom ge. Marine Božnik Hrovat. Nato je župan Občine
Dobrna g. Martin Brecl predstavil dosežke
v zadnjih letih delovanja občine. Čestital je
vsem dobitnikom priznanj, zlatim osnovnošolcem in občanom občine Dobrna ob prazniku.
V kulturnem programu je poleg Moškega
pevskega zbora KUD Dobrna nastopila tudi
izvrstna pevka in šansonjerka Jana Kvas z
instrumentalno skupino, ki je prepevala slovenske in francoske šansone. Kulturni program se je nadaljeval s prisrčnim nastopom
Otroškega pevskega zbora Osnovne šole Do-

brna pod vodstvom zborovodkinje ge. Milene Urlep Rogl.
Sledila je podelitev priznanj zlatim osnovnošolcem OŠ Dobrna, to je učencem, ki bi bili,
če ne bi bil splošni učni uspeh odpravljen,
vsa leta odlični, in sicer: Deji Adamič, Patricii Ramšak, Matjažu Korenaku in Iztoku
Kravosu. Vsem smo zaželeli, da bi tudi na
srednješolski poti dosegali takšne rezultate
in uspehe.
Temu pa je sledil najbolj svečani dogodek te
prireditve, podelitev priznanj Občine Dobrna za leto 2016.

ZLATI GRB OBČINE DOBRNA je prejelo Kulturno umetniško društvo Dobrna,
Srebrni grb sta prejela Moški pevski zbor
KUD Dobrna in Lovska družina Dobrna.
Bronasti grb pa so prejeli g. Anton Drev,
g. Rudolf Podpečan in Združenje borcev za
vrednote NOB Dobrna.
Županska priznanja za leto 2016 so bila
podeljena ge. Urški Kramberger, g. Dušanu
Skutniku ter g. Dušanu Marošku z družino.
Prireditev je slovesno zaključila Folklorna
skupina KUD Dobrna pod vodstvom ge.
Ide Hrovat z venčkom gorenjskih plesov.
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Zreško jubilejno leto 2016 – ponudilo številne dogodke
V letu 2016 se je zvrstilo nekaj pomembnih
obletnic v občini Zreče. Najpomembnejša in
tudi najstarejša je 810. obletnica prve pisne
omembe kraja Zreče, ki smo jo obeležili v
oktobru. Obeležili smo že 260-letnico samostojnosti župnije Zreče, 225-letnico rojstva pesnika Jurija Vodovnika in 40-letnico
začetkov srednje strokovne šole v Zrečah.
Ne smemo pa pozabiti še na 25 let samostojne Slovenije. Namen teh praznovanj je
utrditi lokalno identiteto in pokazati, da so
naši kraji bogati po zgodovini ter po sadovih
mnogih, ki so tod pustili svojo sled. Zato je
geslo letošnjega jubilejnega leta prvi verz občinske himne »Le na noge, le na noge«. Vse
od januarja naprej so tako potekali številni
dogodki in prireditve.

Kulturni praznik

Na Prešernov dan je v Kulturnem domu
Zreče potekala osrednja občinska proslava
ob slovenskem kulturnem prazniku s podelitvijo priznanj in nagrad na področju kulture ter z ogledom dramskega prizora Zreška pravljica. Tokrat je kot svečan govornik
spregovoril ravnatelj Osnovne šole Zreče,
Peter Kos. Priznanja in nagrade je podelil
župan Občine Zreče mag. Boris Podvršnik.
Podelili so skupinsko priznanje Skomarskim
cerkvenim pevcem, ki obstajajo že več kot 70
let. Individualno priznanje je prejel 27-letni
Samo Jezovšek, magister prof. glas. ped., ki
sodeluje pri raznovrstnih glasbenih skupinah
in je zborovodja MePZ Strune od leta 2007.
Priznanje za življenjsko delo je tokrat prejel
Alojz Ravničan, ki je že od leta 1954 vključen v različne pevske zbore in predan član.

V Hotelu Atrij so tekom tega meseca potekali še večeri stare glasbe in muzejske delavnice
med zimskimi počitnicami. K nam v Zreče
pa so prišli tudi pravi Kelti, ki so se družili
z otroki.

Zreški talci in Jurijeva nedelja

»Četrtek, 9. marec 1944, se je neizbrisano
zapisal v zgodovino Zreč. V jutranjih urah
je vse vznemiril prihod vojaških vozil. Ustavila so se pred krajevno komando, pred hišo,
ki je nekoč bila osnovna šola, kasneje pa je
vsakokratni oblasti služila za občinsko hišo.
Veliko vojakov in dvajset mož je stalo na
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dvorišču. Vse bolj je postajalo jasno, da so
to talci, in da se bo v kratkem zgodilo nekaj
strašnega … 20 mož, 20 zgodb, 20 stisk, 20
krikov po življenju …« je 3. 3. 2016 nekaj
po enajsti uri pričel s predstavitvijo knjige, avtor in urednik Martin Mrzdovnik. V
knjigi so predstavljeni Zreški talci v sliki in
besedi. K nastanku te knjige so veliko pripomogli zlasti svojci. Na dan predstavitve si
je bilo možno ogledati mrliške liste talcev.
Svoj pečat je knjigi dal oblikovalec Blaž Prapotnik, ki je poslušalcem predstavil, kako je
nastajala. Knjiga ima 80 strani in je bila izdana v 300 izvodih. Na prodaj je v Turistični
pisarni Zreče in stane 10 €. Še posebej pa
so bili ganljivi trenutki, ko so besedo dobili
svojci žrtev. Za kulturni vložek sta poskrbeli
pianistka Marlena Turk in flavtiska Ana Retuznik.

Jurijeva nedelja je na Skomarju že tradicionalna prireditev. Praznujejo jo prvo nedeljo
po 22. aprilu, ko obeležujejo rojstni dan
Jurija Vodovnika. Letos, ob 225. obletnici
omenjenega pesnika, se je praznovanje pričelo ob 9. uri s tradicionalnim Jurijevim pohodom. Ob 10. uri so v Skomarski hiši pripravili program za najmlajše, kjer je Marika
Kuzman Mihelčič predstavila svojo knjigo
Pravljice na gumbke in vodila delavnico. V
popoldanskem času je avtorica predstavila
svojo knjigo še odraslim, sledila je maša za
Jurija Vodovnika, ki jo je s prelepo pridigo
obogatil Anton Gričnik, ob 17. uri pa se je
praznovanje končalo z zaključno prireditvijo
v bivši šoli. Za program so poskrbeli »Mladi Skomarjani«, nastopili pa so še skomarski
cerkveni pevci in gostje Ožbalški puobi. Po
prireditvi so za druženje ob prigrizku in dobri kapljici poskrbeli člani folklorne skupine KUD Jurij Vodovnik Skomarje, župnik
Stanko Krajnc, pridne gospodinje pa so vse
počastile z odličnim domačim pecivom. Žal
je dobro vzdušje pokvarilo slabo vreme, ki
je gotovo marsikaterega obiskovalca prestrašilo in pregnalo. Že več kot 30 let poteka ob
zreškem tednu konec maja prireditev Zreče
pojo, na kateri nastopijo pevski zbori, skupine ter posamezniki. Tudi letos je bilo tako.

Svečana seja OS Občine Zreče

Tokratna svečana seja Občinskega sveta Občine Zreče je potekala v četrtek, 26. 5. 2016,
v večnamenski dvorani pri Termah Zreče.
Pred sejo je bilo še odprtje Zavoda VinoFeel (Zavod vinskega turizma), ki se nahaja ob vhodu v Hotel Atrij. Ob 19.45 uri pa
so si gostje lahko pogledali razstavo Kluba
Zreški Art (sekcija TD Zreče) z naslovom
»Bilo je nekoč, danes, jutri«. Ob 20. uri se
je pričel uradni del slavnostne seje, kjer so
podelili priznanja in grbe. Ob tej priložnosti
je župan mag. Boris Podvršnik najprej čestital Tatjani Kotnik ob 70-letnici delovanja
Krajevne organizacije Rdečega križa Zreče
in Štefanu Posiloviču ob 70-letnici delovanja
Prostovoljnega gasilskega društva Zreče. Na
tokratni svečanosti smo podelili eno posebno priznanje podjetju GKN Driveline Slovenija, d. o. o., bronasti grb Odbojkarskemu
klubu Swatycomet Zreče, srebrni grb Marijanu Jelenku ter zlati grb Emilijanu Fijavžu.
Na svečanosti smo podelili tudi naziv častni
občan Jožefu Koširju. V kulturnem delu
programa z naslovom »Sprehod po Zrečah«
so nastopili učenci Osnovne šole Zreče.

Egidijevo – 260 letnica samostojnosti župnije

V župniji so že v začetku leta pripravili program celoletnih praznovanj ob tem jubileju.
V sredo, 30. 8. 2016, je najprej potekalo predavanje zreškega rojaka Andreja Grobelnika,
naddekana Kozjanskega naddekanata. Spregovoril je o zgodovini svoje domače župnije
ter o duhovnih poklicih na tem območju.
Prvega septembra, na sam god sv. Egidija,
so v goste prišli kaplan Robi Sekavčnik in
cerkveni pevci župnije sv. Jurija iz Slovenskih
Konjic. Tretji dan je bil v znamenju zakramenta odpuščanja. Kaplan Jure Sojč je spovedoval več ur ter nato imel še sveto mašo.
Nedeljsko praznovanje pa se je zaključilo z
dopoldansko mašo, ki jo je daroval domači
župnik Peter Leskovar. Lepo vreme je poskrbelo še za veselo druženje pred cerkvijo s
pogostitvijo in srečelovom.

Nagradna križanka LAS »Od Pohorja do Bohorja«

Vodoravno
3. Javni, zasebni in … sektor
4. Kraj ustanovne skupščine LAS
5. Učna pot Oplotniški …
6. Število vključenih občin v LAS
11. Kratica regionalnega sklada
13. Tematsko področje Razvoj … storitev
14. Ime predsednice LAS
15. Kraj, kjer poteka Srčkova učna pot
16. Kratica kmetijskega sklada

Navpično
1. Dogodek, ki je potekal v Kopru
2. Kje se nahaja travniški sadovnjak
7. Kje se nahaja Gozdna učna pot
8. Ime podpredsednice LAS
9. Slovenske … Mesto cvetja in vina
10. Sedež LAS
12. Kraj Tedna starih obrti in običajev
14. Kratica razvojnega dokumenta LAS

Izpolnjeno nagradno križanko pošljite na naslov LAS »Od Pohorja do Bohorja«, Ul. skladateljev Ipavcev 17, 3230 Šentjur, (s
pripisom nagradna križanka) do 30. 11. 2016 skupaj z vašimi podatki. Med vsemi pravilnimi odgovori bomo izžrebali 3 nagrajence, ki bodo prejeli sladek paket. Namige za gesla najdete v POB-u.
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JAVNI POZIV LAS
Predmet javnega
poziva

Predmet javnega poziva je pridobiti ter izbrati operacije za leto 2016, iz naslova podukrepa
Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost ter
s katerimi se bo uresničevala Strategija lokalnega razvoja (v nadaljevanju: SLR) Lokalne
akcijske skupine »Od Pohorja do Bohorja« (v nadaljevanju: LAS).

Razpisana sredstva

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 276.612,00 EUR.
Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije, sofinancirane iz sklada EKSRP
(Sklop 1) znaša 85 %.

Datum objave in
zaključka javnega
poziva

Javni poziv je odprt od 2. 11. 2016 do 29. 12. 2016.

Cilji podukrepa

•

Ustrezno podporno okolje.

•

Primerna in zadovoljiva infrastruktura.

•

Ohranjena biotska raznovrstnost in varovane naravne vrednote.

•

Izboljšani pogoji za večjo vključenost prepoznanih ranljivih skupin.

Rok za vložitev operacij: do 29. 12. 2016 do 12. ure.

Upravičenci

Upravičenci do podpore so LAS ali skupina fizičnih oz. pravnih oseb, ki izpolnjujejo pogoje za prijavo in izbor operacij. Za skupino fizičnih in pravnih oseb se šteje skupina, ki je
sestavljena najmanj iz treh članov.

Informacije o javnem pozivu

LAS »Od Pohorja do Bohorja«, Ul. skladateljev Ipavcev 17, Šentjur
03 747 13 02 (vsak delovnik med 9. in 13. uro)
info@las-pohorje-bohor.si
www.las-pohorje-bohor.si

Več informacij najdete na strani 6.

