brezplačen izvod | december 2018 | letnik 9 | številka 9

14 operacij LAS v izvajanju, 6 v obravnavi

Razvoj podeželja

5 Operacije LAS v izvajanju in obravnavi
7 Zeliščarska dediščina kot turistični produkt
8 TUR-INFOMATI po območju LAS že delujejo
9 Medgeneracijska točka v parku Dobrna
10 Druži nas vlak pod Pohorjem
10 Čarobnost vrta pod Ipavčevo hišo

Turizem
KOLOFON
Odgovorni urednik: Zlatko Zevnik
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
Izdajatelj: Razvojna agencija Kozjansko za Lokalno
akcijsko skupino »Od Pohorja do Bohorja«

18 Občine na območju LAS prejele kup nagrad

Avtorji besedil: Razvojna agencija Kozjansko, občinske uprave občin LAS »Od Pohorja do Bohorja«,
Marija Švent, Urška Vedenik, Lidija Senič

A
P

Fotografije: arhiv Razvojne agencije Kozjansko, arhiv
občin
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
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Brezplačni izvod prejmejo vsa gospodinjstva v občinah
Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje in Zreče.
Tisk: Papirna galanterija Ferlež
Naklada: 17.100 izvodov
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11 Nagradna uganka

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

1

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.

2
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LAS »Od Pohorja do Bohorja«

Spoštovani,
Nedavne lokalne volitve so bile za vse nas
tudi čas ocenjevanja in tehtanja programov
katere nameravajo, takrat še kandidati za svetnike in župane, podpirati in izvajati v času
svojih mandatov. Vsak si je tako lahko našel
svoje favorite katerim je namenil podporo.
Dan D je za nami. Rezultati so znani in pred
izvoljenimi je čas uresničevanja predvolilnih
zavez. V občinah se bo pričelo s pripravo oz.
dopolnjevanjem srednjeročnih planov in
pripravo letnih oz. dvoletnih planov dela
Tu je priložnost tudi za vse nas, člane LAS-a,
ki tako ali drugače zavestno sodelujemo pri
oblikovanju lokalnega okolja, da izpeljemo
zamisli, ki nas »že dolgo mučijo«. Bodisi, da
gre za dopolnjevanje in nadaljevanje že začetih idej ali pa izpeljavo povsem novih. Naj
duh uide iz stekleničke. To se bo odražalo
v dobro pripravljenih programih in partnerjih z aktivno vlogo v projektih. Verjamem,
da smo v LAS-u preko razpisov sposobni
prepoznati in podpreti dobre ideje in pripravljene ustrezne programe. V tej finančni
perspektivi jih bo še nekaj in to bo priložnost
za zainteresirane, da se prijavijo in poskušajo
pridobiti finančno podporo za svoje projekte.
Ne glede na dosedanje izkušnje s počasnimi
mlini odločanja verjamem, da se bodo zadeve polagoma obrnile na bolje. Vsi močni in
z malo debelejšo kožo bodo na koncu prav
gotovo nagrajeni z uspehom.
Vse dobro in obilo kreativnega duha vam želim v prihajajočem letu.

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.

Zlatko Zevnik
Predsednik LAS

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«, 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.

Delež članov LAS po sektorjih
18%

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.

Ekonomski sektor
(podjetja, kmeje)

35%

Javni sektor (občine, javni
zavodi)

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA (LAS) »OD POHORJA
DO BOHORJA« ZA OBDOBJE
2014–2020:

•

•

•

ustanovljena 27. avgusta 2015,

Zasebni sektor (društva,
fizične osebe itd.)

47%

•

vključene občine: Dobje, Dobrna,
Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur,
Vitanje, Zreče,
45 podpisnikov Pogodbe o ustanovitvi
in delovanju LAS,
102 člana LAS (zasebni sektor 48, ekonomski sektor 36, javni sektor 18),

•
•
•

predsednik LAS Zlatko Zevnik, 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 ukrep Leader izvaja 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 izvaja
skozi naslednje podukrepe:
• 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.

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.

Operacije LAS v izvajanju in obravnavi
V letu 2018 je izvajanje operacij LAS v polnem teku.
Operacije, potrjene na 1. Javnem pozivu
LAS v letu 2016 za sofinanciranje iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja,
ter operacije, potrjene na 1. javnem pozivu
za izbor operacij v letu 2017 za sofinanciranje operacij iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, so v polnem teku, nekatere med
njimi so že zaključene.
Operacije, ki jih je LAS izbrala na 1. Javnem pozivu v letu 2018 za sofinanciranje
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja, pa so trenutno v obravnavi
na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj
podeželja.

Operacije, potrjene na 1. Javnem
pozivu LAS v letu 2016 za sofinanciranje iz Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja
V izvajanju so štiri operacije.
•
•
•

•

Ramnas d.o.o., Doživljajsko igrišče s
postavitvijo sanitarne enote za invalide,
Razvojna agencija Kozjansko, Na Turo
Pohorje Bohor – inovativen integralen
destinacijski produkt,
Irena Smogavc, dopolnilna dejavnost na
kmetiji, Dvig kvalitete bivanjskih pogojev z izgradnjo nastanitvenih kapacitet
za osebe s posebnimi potrebami in osebe iz ranljivih skupin,
LTO Rogla-Zreče, GIZ, Užij Okuse
Rogle – Nadgradnja razvoja in trženja
blagovne znamke Okusi Rogle.

Operacije, potrjene na 1. javnem
pozivu za izbor operacij v letu
2017 za sofinanciranje operacij iz
Evropskega sklada za regionalni
razvoj

Predstavitev javnega poziva spomladi 2018

•
•
•

•
•

•
•
•

pin v urbanih območjih,
RA Kozjansko, Živeti v mestu je zdravo,
Občina Vitanje, Vitanjska pitna voda,
Občina Slovenske Konjice, Vključevanje ranljivih skupin k aktivnemu delovanju v urbanem naselju Slovenske Konjice z zgodbami Zdenke Serajnik,
Občina Dobrna, Medgeneracijska točka v parku Dobrna,
Območna obrtno podjetniška zbornica
Šentjur, Obrt – moja zaposlitev, spodbujanje podjetniških idej med mladimi
ter ostalimi ranljivimi skupinami,
Vojko Korošec s.p., Vztrajno na poti
trajnosti,
Občina Zreče, Druži nas vlak pod Pohorjem,
Občina Šentjur, Ureditev območja protokolarnega objekta in prireditvenega
prostora pri Ipavčevi hiši na Zgornjem
trgu.

Operacije, izbrane s strani LAS na
1. Javnem pozivu v letu 2018 za sofinanciranje iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, ki
so trenutno v obravnavi na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj
podeželja
•
•

•
•
•
•

Občina Slovenske Konjice, Celovita
ureditev TIC Slovenske Konjice z virtualno nadgradnjo ponudbe,
Občina Vitanje, Razvoj turistične infrastrukture v Vitanju, z ureditvijo postajališča za avtodome in skupnega medgeneracijskega igrišča,
Xena d.o.o., Dežela Vile Eksene,
Okoljsko raziskovalni zavod, Navdih
trajnosti,
Matej Kotnik s.p., Apartmaji Cokla
Zero,
Vrtec Slovenske Konjice, Odprto učno
okolje za vse generacije.

V izvajanju je deset operacij, nekatere med
njimi so že dokončane in so upravičenci že
prejeli sofinancerska sredsta s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.
•
•

Unior kovaška industrija d.d., Medgeneracijski vadbeni park na prostem – 1.
faza,
LTO Rogla – Zreče GIZ, Tur-infomat
– Inovativno informiranje ranljivih sku| december 2018 | stran 5

Izvoljeni novi člani organov LAS od Pohorja do
Bohorja
Na redni skupščini članov LAS, ki je bila
21. junija 2018 v Slovenskih Konjicah, so
bili za mandatno obdobje 2018–2021 izvoljeni novi člani organov LAS.

Zasebni sektor:

Za predsednika LAS Od Pohorja do Bohorja je bil izvoljen Zlatko Zevnik.
Člani Organa upravljanja LAS Od Pohorja
do Bohorja:
Javni sektor:
•

Andreja Marguč Kavc,

•

Irena Cehtl,

•

Lidija Čadej.

Ekonomski sektor:
•

Domen Vogelsang,

•

Zdenko Horvat,

•

Tadej Slapnik.

Vodilni partner LAS
skrbi za tekoče zadeve

•

Konrad Pušnik,

•

Milena Slatinek,

•

Aleksandra Kovačič,

Vodilni partner LAS »Od Pohorja do Bohorja«, Razvojna agencija Kozjansko, je v letu
2018 skrbel za zagotavljanje podpore organom LAS, pripravo javnega razpisa in njegovo izvedbo, podporo prijaviteljem, urejanje
in posredovanje prijav na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja, komunikacijo
z obema organoma (poleg Agencije še Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo),
podporo in pomoč izbranim prijaviteljem
pri zagotavljanju morebitnih dopolnitev in
druge tekoče zadeve.

•

Neža Pavlič Brečko – odstopila, volitve
novega člana so bile izvedene na decembrski skupščini,

Pri operacijah v izvajanju skrbimo za podporo upravičencem in oddajo zahtevkov na oba
organa upravljanja.

•

Bernarda Vojčič Šerpetar – odstopila,
na skupščini oktobra je bila namesto
nje izvoljena Milica Sevšek.

V letu 2018 bomo na Agencijo za kmetijske
trge in razvoj podeželja oddali tri poročila o
tekočem delu vodilnega partnerja LAS. Sodelovali smo tudi z drugimi LAS v Sloveniji
pri pripravi operacij za prijavo na projekte
sodelovanja med LAS-i.

•

Majda Polutnik,

•

Zdenka Kumer,

•

Zlatko Zevnik.

Člani Nadzornega odbora LAS Od Pohorja
do Bohorja:

Vodilni partner LAS je prav tako podvžen
stalnim rednim kontrolam, ki jih izvajata
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ter Ministrstvo za gospodarski razvoj
in tehnologijo. V letu 2018 smo imeli tri
različne kontrole, ki so vključevale pregled
postopka izvedbe javnega razpisa, izvajanja
operacij in druge dokumentacije povezane z
izvajanjem programa LAS.
Nov javni poziv za operacije sofinancirane iz Evropskega sklada za regionalni razvoj se predvideva v letu 2019. Za vse informacije spremljajte spletno stran LAS
»Od Pohorja do Bohorja« na naslovu
www.las-pohorje-bohor.si.

Skupščina LAS 28. 3. 2018 v Oplotnici
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Zeliščarska dediščina kot turistični produkt

Integralni turistični produkt zeliščarske dediščine je operacija sodelovanja Lokalnih
akcijskih skupin (LAS). Poleg LAS »Od Pohorja do Bohorja«, katerega vodilni partner
je Razvojna agencija Kozjansko, sodelujejo
še LAS V objemu Sonca, LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAS Srce Slovenije, LAS Spodnje Savinjske doline, LAS
Raznolikost podeželja. S projektom smo
želeli doseči večjo prepoznavnost zeliščarstva na območju LAS, tudi kot podjetniške
priložnosti, ter razviti inovativno zeliščarsko
turistično ponudbo. Za cilje projekta smo
si zastavili vzpostavitev pridelave zdravilnih
zelišč na področju LAS »Od Pohorja do
Bohorja«, povečanje oskrbe z doma pridelanimi in predelanimi zdravilnimi zelišči na
področju LAS »Od Pohorja do Bohorja« in

drugod po Sloveniji, organiziranje prodajne
mreže z zdravilnimi zelišči, promocijo in trženje zeliščarstva kot integralnega produkta
(od rastline do izdelkov in povezanih storitev, tudi zgodbe in doživetja kot turističnega
produkta).
Za zaključek štirimesečnega usposabljanja
o pridelovanju zdravilnih rastlin iz projekta
Integralni turistični proizvod zeliščarske dediščine, ki ga je zaključilo 10 kandidatk, ki
so pridelovale zelišča od semena do semena
na več kot pol hektara veliki površini, sta
Zeliščna kmetija Kalan in RA Kozjansko organizirali zaključno prireditev. Preden so se
podali na doživljajski zeliščarski sprehod, na
katerem so »nove zeliščarice« pokazale, da je
lahko pridelava zelišč ena od priložnosti zaposlovanja in preživljanja na kmetiji in tudi

odlična turistična zgodba, so na uradnem
delu predstavili tudi pilotni model izobraževanja, ki ga je izvajala Zeliščna kmetija Kalan
v sodelovanju z Razvojno agencijo Kozjansko.
Projekt se zaključi konec leta 2019. Do takrat pa se bo Šentjur v sodelovanju z zeliščno
kmetijo Kalan predstavil kot zeliščarska doživljajska destinacija še na nekaj zeliščnih festivalih po Sloveniji in sicer v Jurkloštru, na
Grgavskih Ravnah in na gradu Bogenšerk.
Prav tako se bo v okviru projekta vzpostavil
e-herbarij kot pripomoček za realizacijo zeliščarskih podjetniških idej in kot promocijsko orodje za širok krog uporabnikov, ki jih
zanima zeliščarstvo bodisi kot potrošnike ali
kot ponudnike posameznih storitev.
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TUR-INFOMATI po območju LAS že delujejo
TUR-INFOMAT na Dobrni v
Zdraviliškem parku

Zgornji trg v Šentjurju bogatejši za
TUR-INFOMAT

V mesecu septembru je bil v okviru projekta
»Inovativno informiranje ranljivih skupin v
urbanih področjih« v Zdraviliškem parku na
Dobrni postavljen eden od petih Infomatov,
ki bo služil kot info točka za informiranje.

Namen projekta TUR-INFOMAT je obiskovalcem na območju destinacije »Od Pohorja do Bohorja« omogočiti 24-urno dostopnost do aktualnih in uporabnih turističnih
informacij. Infomati so prilagojeni tudi
potrebam dostopnega turizma in so postavljeni na skrbno izbranih lokacijah v urbanih
centrih območja od Pohorja do Bohorja. V
Šentjurju je postavljen v Zgornjem trgu pred
Turistično informacijskim centrom.

Info točka je prilagojena uporabnikom na
invalidskih vozičkih. v okviru projekta pa sta
bili ob točki postavljeni tudi dve klopci. Cilji
operacije so razvoj, testiranje in vzpostavitev
mreže turističnih infomatov, ki bodo 24 ur
ponujali informacije o ponudbi destinacije.
Infomati so postavljeni v urbanih središčih:
Dobrna, Vitanje, Šentjur, Slovenske Konjice
in Zreče.

TUR-INFOMAT v središču Slovenskih Konjic
Deževno septembrsko vreme ni pokvarilo
prijetnega vzdušja, v katerem je bil v rabo
predan TUR-INFOMAT, ki bo obiskovalcem destinacije Rogla-Pohorje, ki je tudi
zaslužna za ta projekt, omogočil 24-urno
dostopnost do aktualnih in uporabnih turističnih informacij. Slovesno sta tehnološko dovršen avtomat odprla župan Občine
Slovenske Konjice Miran Gorinšek in častni
generalni konzul Nepala Aswin Kumar Shrestha.
Odkar so občine Slovenske Konjice, Vitanje, Zreče in Oplotnica stopile na skupno
destinacijsko pot, se je v Destinaciji Rogla-Pohorje povečal obisk domačih in tujih
obiskovalcev kraja. Ker je v vseh občinah
ponudba bogata, informacije o njej pa nujno potrebne, bodo te na voljo 24 ur na dan.
Takega smo postavili tudi v središču Slovenskih Konjic.

TUR-INFOMAT tudi v Zrečah
Tudi v Občini Zreče smo postavili »turINFOMAT«, lociran je v neposredni bližini
Turistično informacijskega centra oz. pri
avtobusni postaji. Svečano smo ga predali
svojemu namenu zadnji petek v novembru,
v sklopu prireditve »S klikom do kovanih vrtnic po urejenih poteh«.
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TUR-INFOMAT v Vitanju
Občina Vitanje se je pridružila projektu
vzpostavitve TUR-INFOMATA. V Vitanju
je bil predan v uporabo 22. septembra letos
v sklopu študijske ture, ki so jo za širšo turistično javnost pripravili v Turistični destinaciji Rogla-Pohorje. Predstavniki turističnih agencij, medijev, turistični vodniki in
drugi udeleženci so pod vodstvom turistične
vodičke obiskali turistične pridobitve v Slovenskih Konjicah, Oplotnici in Zrečah ter
nato zaključili svojo poučno ekskurzijo na
kulinarično kulturni prireditvi »Vitanjska
trška kuhna«, ki je potekala v avli Noordung
centra in pred njim.
Projekt sta potrdila LAS »Od Pohorja do Bohorja« in Ministrstvo za gospodarski razvoj
in tehnologijo in ga sofinancirata Republika
Slovenija in Evropska unija iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj.

Medgeneracijska točka v parku Dobrna

Način življenja v sodobni družbi, ki jo zaznamuje razpad medgeneracijske povezanosti,
ko človek šteje le kolikor je produktiven, vse
več pa je individualizma in samozadostnosti,
v takem družbenem okolju so starejši in slabotni izrinjeni na rob družbenega dogajanja.
To vodi v upad kakovosti življenja in socialno izključenost.
Urbano okolje, ki zaznava to problematiko,
z vzpostavljanjem medgeneracijskih točk
ustvarja nedeljivo družbeno celoto v medsebojni povezanosti, solidarnosti, sožitju.
Medgeneracijska točka v parku Dobrna je
osrednji prostor srečevanja vseh starostnih
in ranljivih skupin, kjer lahko uresničujejo
svoje nematerialne potrebe po sprejetosti,
človeški bližini in pripadnosti skupnosti.
Pod krošnjami 200-letnih parkovnih dreves,
v šumenju bližnjega gozda, ob cvetličnih nasadih se človek notranje uravnovesi in spontano odpre za komunikacijo z obiskovalci.
Sklopi igral za različne starostne skupine
otrok so kraj srečevanj mlajše, srednje in sta-

rejše generacije, kjer zaživi pretok informacij, izkušenj preteklosti, pridobivanja znanj
in veščin sedanjega časa ter nudi osnovo za
medgeneracijsko vzgojo, za vseživljenjsko
učenje.
Motorična igrala, napravi za skupinski fitnes
v naravi, naprave za razgibavanje starejših,
invalidnih in oseb s posebnimi potrebami
omogočajo večjo vključenost mladih, žensk
in ranljivih skupin ter spodbujajo k zdravemu, aktivnemu življenjskemu slogu.
Medgeneracijska točka v parku Dobrna je
inovativni, trajnostni projekt, kakršnega v
širšem območju še ni, ki prispeva k dvigu
kvalitete bivanja. Tu si podajajo roke otroška radoživost, energija srednje generacije in
modrost jeseni življenja, ki v radosti bivanja
tkejo mavrični most življenjskega optimizma. Sprehodite se čezenj tudi vi – občanke,
občani in obiskovalci Dobrne. Dobrodošli!
Naložbo »Medgeneracijska točka v parku Dobrna« so financirali Republika Slovenija in
Evropska unija iz Evropskega sklada za regio-

nalni razvoj ter Občina Dobrna, Terme Dobrna, termalno zdravilišče d.d., ZTŠK Dobrna
in Društvo vseživljenjskega učenja Dobrna.

Občina Dobrna počrpala največ
evropskih sredstev na prebivalca
v celjski regiji ter postala Naj
občina 2018
Spletni časopis Celje.info je v oktobru 2018
objavil novico, da je v preteklem obdobju
štirih let v Celjski regiji največ evropskih
sredstev na prebivalca počrpala Občina Dobrna.
Medijska hiša Eko dežela je že četrto leto
zapored v posebni izdaji revije Eko dežela
– Občine razglasila rezultate anket projekta
'Naj občina 2018'. Med mestnimi občinami
si je najvišjo oceno po mnenju anketirancev
Eko dežele zaslužila Mestna občina Koper,
med večjimi občinami (nad 10.000 prebivalcev) občina Žalec, med manjšimi pa občina
Dobrna.

Varovanje in inovativno oživljanje urbanega naselja Vitanje za ranljive
skupine
Projekt predvideva širok nabor aktivnosti z
namenom vzpodbujanja varovanja okolja in
trajnostnega turizma z inovativnimi metodami interpretacije vodnih virov urbanega
naselja Vitanje. S projektom bo vzpostavljeno interpretacijsko vodenje z doživljanjem,
možnostjo okušanja Vitanjske pitne vode na
širšem območju LAS in Celjske kotline. Iz-

boljšana bo informiranost prebivalstva s ciljem manjše onesnaženosti urbanega naselja
Vitanje. S projektom želimo vodnjakom vrniti njihovo prvotno podobo, jih rešiti pred
propadanjem. Projekt je namenjen vsem
obiskovalcem, še posebej pa mladim, šolskim
skupinam, invalidom, ženskam, ljubiteljem
ohranjanja naravne in kulturne dediščine ter

ostalim, ki se ukvarjajo z raziskovanjem kulturne dediščine.
Projekt je bil potrjen s strani LAS »Od Pohorja do Bohorja« in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in se sofinancira
s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
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Čarobnost vrta pod Ipavčevo hišo, v njej Ipavci kot nekoč

V jeseni 2018 so se pričela dela za ureditev
območja protokolarnega objekta in prireditvenega prostora pri Ipavčevi hiši. Vrt, s
pridihom slovitega Plečnika, bomo povezali
z Ipavčevo hišo, glasbeno šolo, šentjurskimi
»Križankami« in poskrbeli za še bolj čaroben
ambient. Na vrtu je zasnovana krožna pot, z
dostopnimi stopnicami, potjo do paviljona
in stopnicami nazaj do amfiteatra. Osrednji
prostor nove ureditve predstavlja paviljon, ki
je sestavljen iz kamnitih portalov, pokritih s
steklom, ob poti bodo urejeni kotički za dru-

ženje in fotografiranje, okolica bo atraktivno
ocvetličena. V paviljonu bodo omogočeni
protokolarnih obredi, uradniški sprejemi,
podpisi listin in poroke.

so kustosi Pokrajinskega muzeja Celje mag.
Rolanda Fugger Germadnik, Jože Rataj in
Gabrijela Kovačič, pripravili prenovljeno
razstavo Ipavci, skladatelji in zdravniki v
Šentjurju. Osrednji koncept stalne razstave
je poustvarjenje duha časa (19. stoletja), ko
so v Šentjurju živeli in delovali najvidnejši
in najproduktivnejši člani glasbene družine,
predvsem gosposkega salona, z osrednjim
delom klavirjem ter žensko modo. V mansardi pa je na novo urejena razstava o življenju in delu najbolj slovitih Ipavcev. Vabljeni
k ogledu!

Investicija sovpada s 110-letnico smrti Benjamina in Gustava Ipavca ter Evropskim
letom kulturne dediščine 2018, v katerem je
Občina Šentjur postala tudi del Združenja
zgodovinskih mest Slovenije.
Prenovljeno podobo pa je dobila tudi notranjost Ipavčeve hiše v Zgornjem trgu, v kateri

Druži nas vlak pod Pohorjem
kar smo pridobili 48.124,84 sofinancerskih
sredstev.
Nadstrešek predstavlja dodano vrednost za
celotno območje občine Zreče, saj bodo društva tukaj lahko izvajala razne delavnice in
dogodke, poleg tega smo pridobili dodatne
možnosti interpretacije dediščine v občini, z
rezultati raziskovanja pa dodatno snov kako
predstaviti dediščino občine ter jo vključiti v
aktivno turistično ponudbo.

V septembru smo v Zrečah zaključili z izgradnjo nadstreška nad vlakovno kompozicijo.
Projekt smo poimenovali »Druži nas vlak
pod Pohorjem«, z njim pa smo se prijavili na
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1. javni poziv LAS »Od Pohorja do Bohorja«
za leto 2017, ki je bil sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Vrednost
izvedenih del je znašala 79.771,65 EUR, za

NAGRADNA UGANKA OD POHORJA DO BOHORJA
Na zemljevidu LAS »Od
Pohorja do Bohorja« so
zakrita imena občin, ki sestavljajo LAS, in nekatere
izstopajoče naravne značilnosti območja.
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1. Vpišite številko v polje,
kjer se nahaja na zemljevidu.
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2. Prepišite črko iz posameznega polja k pripadajoči
številki na dnu strani.
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Izpolnjeno rešitev izrežite
in pošljite na naslov LAS
»Od Pohorja do Bohorja«,
Ulica skladateljev Ipavcev
17, 3230 Šentjur s pripisom »Nagradna igra« do
6. 1. 2019 skupaj z vašimi
podatki.
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Četrta izvedba enduro Krokar na Dobrni z mednarodno udeležbo
Dober mesec dni po začetku v Ajdovščini se
je gorsko kolesarska serija SloEnduro 6. maja
2018 nadaljevala na Dobrni s četrtim endurom Krokar. Po treh izvedbah dirke za serijo
4Fun letos prvič na Dobrni za veliko nagrado SloEnduro. Za prvo izvedbo tekmovanja
za “prvo ligo” smo svojo preizkušnjo seveda morali podaljšati: štelo je pet hitrostnih
preizkušenj, vse na novih trasah v okolici
Dobrne. Skupna dolžina hitrostnih preizkušenj je bila okoli 5,5 km z višinsko razliko
približno 1050 m. Prvi dve sta potekali na
območu Paškega Kozjaka, preostale tri pa v
neposredni bližini Dobrne. Vse proge so po
nalivu s petka na soboto še drsele. Gorsko
kolesarjenje na Dobrni ima zelo velik, še ne
popolnoma izkoriščen, potencial, ki bo v
prihodnosti v kraj privabljal vedno več turistov željnih kolesarjenja in avanture. Vsako
leto se trudimo, da bo Dobrna zapisana v
kolesarski zemljevid čimprej in v čim lepši
luči. Poti ne nastanejo in se ne vzdržujejo
same od sebe. V čiščenje in utrjevanje obstoječih poti je vsako leto vloženo veliko prostovoljnega dela. Za izvedbo takšnega ranga
tekmovanja moramo ponuditi tekmovalcem

in kasneje turistom tudi nekaj novega. Trase
so v preteklih letih na Dobrno privabile veliko kolesarjev, ki so poleg uživanja v naravi
koristili še druge turistične storitve v kraju.
Zaradi tega si želimo takšne in v prihodnosti

še podobne trase legalizirati in pridobiti vso
potrebno dokumentacijo za ureditev mreže
gorsko-kolesarskih poti na Dobrni.

Dan odprtih vrat slovenskih čebelarjev nekoliko drugačen
Čebelarji Čebelarskega društva Dobrna smo
se 20. aprila 2018 pridružili vseslovenski
čebelarski akciji »Dan odprtih vrat slovenskih čebelarjev«. Organizatorica dogodka, ki
je krovno skrbela za obveščanje javnosti in
promocijski material, je bila Čebelarska zveza Slovenije. Tradicionalna prireditev se je
iz junija premaknila na april, čim bližje 22.
aprilu - Svetovnemu dnevu Zemlje. Poudarek Svetovnega dneva Zemlje je osveščanje o
varovanju okolja na Zemlji, ki je pomembno
tudi z vidika čebelarstva.
Ker je leto 2018 tudi leto kulturne dediščine, smo letošnji Dan odprtih vrat slovenskih
čebelarjev popestrili s predajo poslikanih
panjskih končnic, ki so jih poslikali otroci,
bližnjim čebelarjem. Otroci nižjih razredov
in čebelarskega krožka iz Dobrne so tako
sodelovali na natečaju poslikave panjskih
končnic z naslovom »Polepšajmo čebelam
domovanje in spoznajmo čebelarje«, ki ga
je razpisala Čebelarska zveza Slovenije. Tako
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smo člani Čebelarskega društva Dobrna,
skupaj z otroki Osnovne šole Dobrna, učiteljicama in ravnateljem v petek, 20. 4. 2018,
pri učnem čebelnjaku društva, ki se nahaja
v neposredni bližini Osnovne šole Dobrna,
namestili večino teh panjskih končnic na
čebelnjak. Preostali dve pa krasita panj pri
čebelarju Miheljaku. Med samim nameščanjem panjskih končnic smo otroci in čebelarji izkoristili trenutek tudi za vpogled v
čebelji panj. Videli, slišali in vonjali smo zaklad iz čebeljega panja, otroci pa so izvedeli
še kaj koristnega o čebelah in kakšno je delo
z njimi.
Poslikane panjske končnice, ki so jih poslikali otroci, so na ogled pri učnem čebelnjaku
ČD Dobrna. Če vam čas dopušča, si jih le
oglejte!
Lidija Senič,
predsednica ČD Dobrna

Kolesarsko društvo Krokar

Kmetje množično k za- Mladi in dediščina skozi ples
vetniku na Ponikvo
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije,
Občina Šentjur, Župnija Ponikva in številni prostovoljci so pripravili že 15. vseslovensko srečanje kmetov na Ponikvi in
Slomu.
V domači kraj blaženega Antona Martina
Slomška, zavetnika kmetov, slovenskega
kmetijstva in kmetijskega slovstva je prišlo več kot 1000 udeležencev. Srečanje se
je pričelo v cerkvi sv. Martina na Ponikvi,
kjer je mašo vodil upokojeni nadškof msgr.
mag. Alojz Uran, sodeloval je evangeličanski škof Geza Filo. Slavnostna akademija
se je odvijala na Slomu, pri Slomškovi
domačiji, kjer je zbranim dobrodošlico
izrekel župan mag. Marko Diaci, nagovoril jih je predsednik Kmetijsko gozdarske
zbornice Slovenije Cvetko Zupančič, ki je
izpostavil pomen sobivanja generacij kot
izziv današnjega časa. Slavnostna govornica je bila tokrat Karolina Dragica Črešnar,
ki je izpostavila, da želijo kmetje predvsem
pošten odnos in pošteno plačilo, predvsem
pa tradicionalno navezanost slovenskega
človeka na domačo zemljo.

V letu Evropske kulturne dediščine 2018
velja omeniti Mladinsko folklorno skupino
Lintvar. Ta v naši občini združuje mlade, ki
jim je skupno veselje do slovenske tradicije,
običajev. Z ohranjanjem ljudskega izročila
so se srečali že v osnovnošolskih krožkih.
Skupina, katere povprečna starost je 25 let,
deluje že deveto leto in plešejo predvsem
plese iz ožjega in širšega štajerskega področja. Člani se srečujejo dvakrat do trikrat na
mesec, kolikor dopušča čas in pridno vadijo
za nastope. Njihovo kvaliteto dela so prepo-

znali tudi strokovnjaki, kajti ponašajo se z
več udeležbami na regijskem, ter predlani na
državnem nivoju. Znotraj skupine delujejo
tudi ljudski godci, ki izvajajo pristno domačo glasbo. Nove kostume, ki predstavljajo
meščansko in gosposko podobo kraja Šentjur v začetku 20. stoletja, zelo radi pokažejo, kamor jih povabijo. Slovenske barve so
ponosno zastopali na nedavnem mednarodnem folklornem festivalu v Pragi. Vsem, ki
jim pomagajo pri njihovih ciljih in njihovem
delu se iskreno zahvaljujejo.

Sledilo je druženje in pogostitev z golažem
PGD Ponikva z dobrotami s kmetij, ki so
jih razdelile članice društev kmečkih žena
z območja KGZS Celje, med njimi tudi
domače društvo Mavrica, ob sodelovanju
dijakov Šolskega centra Šentjur. Vsem, ki
ste kakorkoli pripomogli k lepi prireditvi,
se soorganizatorji iskreno zahvaljujemo.

Občina Dobrna pridobila listino »Občina po
meri invalidov« za leto 2018
Občina Dobrna je s strani Zveze delovnih
invalidov Slovenije prejela obvestilo, da se
Občini Dobrna podeli listina »Občina po
meri invalidov« za leto 2018.
Projekt »Občina po meri invalidov« je oblikovala Zveza delovnih invalidov Slovenije z
namenom, da spodbudi lokalne skupnosti
k načrtnim in trajnim aktivnostim za doseganje večje kvalitete življenja invalidov v
njihovem okolju, za socialno vključenost invalidov in njihovo sodelovanje v družbenem
življenju kraja.
Občina Dobrna se je na javni razpis za pridobitev listine v letu 2018 sicer prijavila pr-

vič, aktivnosti projekta pa so v občini potekale že od leta 2015.
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Nov ovoj še za OŠ Slivnica pri
Celju

Center za krepitev zdravja odslej
tudi na Mestnem trgu

Učenci OŠ Slivnica pri Celju so z letošnjim
septembrom sedli v energetsko prenovljeno šolo. Občina Šentjur je v minulih letih
energetsko sanirala večino šolskih ter vrtčevskih objektov, končno pa je tudi slivniška
šola dobila novo toplotno-izolativno fasado,
stavbno pohištvo, izolacijo podstrešja ter
sistem ogrevanja. Šola bo tako bistveno bolj
varčna, na urejenosti pa je pridobilo celotno
središče kraja.

Na Mestnem trgu 5-9 v Šentjurju so na novo
urejeni prostori Centra za krepitev zdravja.
Občina je za izvedbo investicije pridobila sofinancerska sredstva, medtem, ko je predhodno na razpisu že bil uspešen JZ Zdravstveni
dom Šentjur in bil izbran med 25 v državi,
kjer se področje preventive širi in nadgrajuje. Za namene centra so urejeni večnamenski
prostor s sanitarijami ter garderobami, dve
pisarni, hodnik in čajna kuhinja. Vrednost
investicije znaša 167.000 evrov.

Obenem je bilo poskrbljeno za večjo prometno varnost; zgrajeno je bilo večnamensko
parkirišče z urejeno razsvetljavo (41 parkirnih mest za osebne avtomobile, od tega 2 za
invalide in eden za električne avtomobile), v
celoti se je rekonstruirala še dovozna cesta do
šole, uredil dostop do vrtca, hkrati pa dovolj
prostora za varnost otrok, ki čakajo na javni
prevoz. Nove pridobitve smo obeležili 13.
oktobra.

Za izvajanje projekta so poleg obstoječih
zaposlenih v ZD še dodatno zaposlili diplomirano medicinsko sestro in diplomiranega
zdravstvenika, diplomirano dietetičarko,
magistrico psihologije in diplomirano kineziologinjo. Vsak izmed zaposlenih lahko
ponudi široko paleto nabora vsebin iz svojega strokovnega področja, usmerjenega v
področje preventive, s katerim bomo skušali
ohranjati in krepiti zdravje naših občanov.
Vsi prijazno vabljeni v brezplačne programe!
http://www.zd-sentjur.si/ckz/

Obnova strehe na Stari šoli v Rakovcu

Zaživelo športno igrišče v Vrbnem
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Tudi Krajevna skupnost Vrbno je po nizu
več podobnih investicij po občini, dobila
prenovljene zunanje športne površine. Za
projekt, ki smo ga otvorili v juniju, je bilo
pridobljenih nekaj sredstev Fundacije za
šport. Povečano in obnovljeno igrišče nudi
možnosti za igranje nogometa, košarke in
odbojke, je osvetljeno z reflektorji in ograjeno, do naselja vodi ustrezna infrastruktura. Na severnem delu se je izvedel asfaltiran
dovoz, ki se je priključil na kompleks iz obstoječe nekategorizirane ceste. Celotna vrednost investicije je znašala dobrih 100.000
evrov. Krajani so s tem dobili ne le površine
za športne aktivnosti ampak obenem prostor
za druženje in krajevne prireditve.

Ravno letos mineva 40 let od zaprtja Stare šole v Rakovcu. Da bi se izognili in vsaj
delno zaščitili stavbo pred nadaljnjim propadanjem, je v juniju 2018 Občina Vitanje
izvedla na šoli Rakovec investicijsko vzdrževalna dela, ki so vključevala celotno prenovo
strehe.
S pomočjo Turističnega društva Sveti Vid se
je delno uredila tudi okolica.

Pomen Vitanjske pitne vode za
širše območje
Občina Vitanje je bila v sodelovanju z vodilnim partnerjem, Filozofsko fakulteto,
Oddelkom za geografijo, in partnerjem iz
gospodarstva, Atelje Piano, Atelje krajinske
arhitekture, uspešna s prijavo na razpisu
Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju
– Po kreativni poti do znanja 2017-2020 z
vsebino projekta Stanje in potenciali rabe
vodnih virov na območju občine Vitanje s
poudarkom na pitni vodi – H20 Vitanje.
Cilj projekta je pripraviti in razviti inovativni pristop k oblikovanju evidenc, potrebnih
za učinkovito načrtovanje rabe in varovanje
vodnih virov, predvsem virov pitne vode v
občini Vitanje, proučiti potenciale za prihodnji razvoj ter ponuditi kreativne rešitve za
oblikovanje izbranih vodnih virov/vodnjakov za promocijo trajnostne rabe vodnih
virov, njihovega večplastnega varovanja (kot
javnega dobra, kot kulturne in tehnične
dediščine) in tudi spodbujanje druženja lokalnega prebivalstva (javni vodnjaki – javne
odprte površine).
S projektom bi želeli v Občini Vitanje vzpostaviti ustrezne javne evidence, priporočila
in usmeritve kot podlago za sprejemanje razvojnih odločitev ter sodelovanje prebivalcev
in relevantnih deležnikov.
V torek, 17. aprila 2018, je potekala na območju občine terenska delavnica, kjer so se
udeleženi študentje in mentorji seznanili s
problematiko vitanjske pitne vode ter na terenskem ogledu identificirali vodne vire oziroma zajetja, obenem pa pripravili izhodišča
za izvedbo projekta.
S pomočjo učencev Osnovne šole Vitanje je
bilo izvedeno anketiranje občanov Občine
Vitanje o vodnih virih. V juniju pa so študentje opravljali tudi terenske popise vodnih
virov v občini.

V Vitanju konferenca Vesoljske tehnologije za
digitalizacijo gospodarstva

Center vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika Noordunga je 19. 4. 2018 gostil
mednarodno konferenco Vesoljske tehnologije za digitalizacijo gospodarstva, katero
so slavnostno odprli visoki gostje, in sicer
minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, minister za zveze
in množične komunikacije Ruske federacije
Nikolai Anatolyevich Nikiforov, minister za
javno upravo Boris Koprivnikar, veleposlanik Ruske federacije Doku Zavgaev in župan
Občine Vitanje Mirko Polutnik.

Vesloje SI, Dewesoft, Cosylab, Sputnix,
Sinergise, Balmar in drugi, ki so predstavili najnovejše dosežke na področju razvoja
vesoljskih tehnologij, razvoja satelitov, merilnih sistemov, procesiranja velikih količin
podatkov, digitalnih in komunikacijskih
tehnologij.

Dogodek sta minister Počivalšek in Nikiforov izkoristila tudi za bilateralni sestanek, na
katerem sta se pogovarjala o krepitvi sodelovanja na gospodarsko tehnološkem področju.

Za sam Center Noordung je konferenca
imela širši pomen v smislu odskočne deske
za poživitev vsebin in sklepanja partnerstev,
na osnovi katerih bo zavod znova zaživel in
privabljal obiskovalce. Interes za sodelovanje
Ruske federacije, podjetij in ESE je velik z
izraženimi zelo pozitivnimi vtisi in entuziazmom glede njegovega poslanstva, kar je občankam in občanom Občine Vitanje lahko
v ponos.

Vsebino konference pa so zelo strokovno
zastavili predstavniki Roscosmosa, Euroconsult, Skolkovo Foundation, ESA, MGRT,
MIZŠ in predstavniki inštitucij znanja in
visoko tehnoloških podjetij kot so Skylabs,

Pri Osnovni šoli v Zrečah novo
avtobusno postajališče in pločnik

Polnilnica za električna vozila v Vitanju
Od lanskega leta je tudi v občini Vitanje na
voljo polnilnica za električna vozila in električna kolesa z motorjem. S tem smo se pridružili akciji Eko sklada Republike Slovenije, ki vzpodbuja naložbe za zaščito okolja.
Lokacija elektro polnilnice je na parkirišču
ob Centru vesoljskih tehnologij Hermana
Potočnika Noordunga.
Polnjenje za vozila je brezplačno.

Z novim šolskim letom smo v Občini Zreče bistveno izboljšali prometno varnost pri
Osnovni šoli Zreče. Izvedena je bila namreč
rekonstrukcija avtobusnega postajališča s
pločnikom in parkirnimi prostori.
Ukrep Prometne ureditve je zajemal izgradnjo pločnika, parkirišča za osebna vozila
in avtobusnega postajališča z nadstreškom.
Trije parkirni prostori so namenjeni za ustavljanje avtomobilov, ki otroke pripeljejo v
šolo, t.i. ''Kiss & Go'' sistem parkirišč. Poleg teh smo uredili še 15 parkirnih mest, ki
so namenjeni kratkotrajnemu parkiranju
(do največ pol ure) za starše, ki pospremijo
otroke v šolo. Na novo smo uredili okolico
avtobusnega postajališča. Pokrili in zasteklili
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smo čakališče za otroke vključno z urejenimi
dostopnimi potmi od šole do čakališča.
Dostop do čakališča je omogočen tudi gibalno oviranim in slepim oz. slabovidnim
osebam, saj smo vgradili taktilne označbe.
Vozni red je označen tudi v braillovi pisavi. Pred avtobusnim postajališčem vzdolž
desnega roba parkirišča pred OŠ Zreče smo
zgradili pločnik v dolžini 73 m, ki se navezuje na obstoječi pločnik ob Kovaški cesti. V
sklopu izgradnje pločnika smo izvedli tudi
javno razsvetljavo z zasaditvijo neposredne
okolice ter postavitvijo urbane opreme (klopi, koši za smeti). Pri gradnji smo uporabili
različne tlake, ki so doprinesli k estetski vrednosti prostora, med drugim tudi kocke iz
pohorskega tonalita.
Projekt »Prometne ureditve okolice Osnovne šole Zreče« je znašal 112.510,39 EUR in
je sofinanciran iz Evropskega kohezijskega
sklada v višini 56.679,55 EUR.

Najava prodaje nepremičnin za
stanovanjsko gradnjo - zemljišča
v območju stanovanjskega naselja
Dobrava, občina Zreče
Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214
Zreče, obvešča javnost, da je na parcelah št.
1942, 1943,1944, 1945, 1946, 1947, 1948,
1949/1, vseh k.o. Škalce (1105) zgradila gospodarsko javno infrastrukturo in dovozno
cesto za načrtovano pozidavo štirih individualnih stanovanjskih objektov.
Izveden je vodovod, fekalna kanalizacija,
meteorna kanalizacija, električni NN vod,
telekomunikacijski vod, javna razsvetljava in
dovozna cesta.
Prodaja nepremičnin bo izvedena z javnim
zbiranjem ponudb. Celotno besedilo javnega zbiranja ponudb za prodajo nepremičnin,
bo objavljeno na spletni strani Občine Zreče: www.zrece.si.
Kontaktna oseba za informacije: Mateja
Čremošnik, telefon: 03 757 17 05.

Mladim prijazna občina Slovenske
Konjice 2018–2022
S ponosom sporočamo, da je Občina Slovenske Konjice pridobila certifikat Mladim
prijazna občina za obdobje 2018–2022. Tega
sta ji podelila Inštitut za mladinsko politiko
in Skupnost občin Slovenije pod častnim
pokroviteljstvom predsednika Republike
Slovenije Boruta Pahorja v okviru programa
Mladim prijazna občina. Naša občina se je
prijavila na javni poziv in upravičila naziv.
Razlogi za podelitev certifikata so bili predstavljeni na slavnostni prireditvi, ki je bila v
Ljubljani v torek, 6. novembra. Občina Slovenske Konjice je v letu 2017 sprejela Odlok
o mladini, katerega cilj je podrobnejša ureditev položaja mladine v občini. V razvojni
strategiji občine so mladi posebej opredeljeni, obenem pa imamo razvit lokalni program, v sklopu katerega povezujemo ključne
akterje mladinskega sektorja in si prizadevamo za izboljšanje aktivnosti za mlade. Sofinanciramo dejavnosti za mlade in dejavnosti
mladinskega centra. Mladim omogočamo
tudi lažji vstop na trg dela in jih povezujemo
s podjetji v občini prek neformalnih druženj.
Mladi imajo prednost pri razpisu za neprofitna stanovanja pri dodelitvi točk glede na
njihove kriterije.
Na slavnostni podelitvi je pogodbo ter dogovor o pravicah in obveznostih podpisal
župan občine Miran Gorinšek.

Občina Zreče - do centra Stranic in centra Dobrovelj po prenovljenih
cestah
janje meteornih voda, zgradili nov cevovod
za vodovod ter novo kabelsko komunikacijsko omrežje. Obstoječa cesta je bila asfaltne izvedbe in široka cca 3,00 m. Nova cesta
pa je razširjena na širino 5,00 m in pločnik
1,20 m. Končna vrednost celotne investicije
je znašala preko 200.000,00 EUR.
Rekonstrukcija javne poti Pirš–Dom
Krajanov–Železinger

Občina Zreče je letos izvedla več rekonstrukcij javnih poti, največja pa sta prav pred kratkim zaključena projekta in sicer na Stranicah
in v Dobrovljah.
Rekonstrukcija javne poti Stranice–center
V sklop rekonstrukcije smo uredili vozne površine ceste v skupni dolžini 360 metrov, postavili novo javno razsvetljavo, uredili odvastran 16 | december 2018 |

Občina Zreče je v oktobru dokončala rekonstrukcijo javne poti Pirš-Dom krajanov-Železinger z izgradnjo vodovoda, kanalizacije
in javne razsvetljave v dolžini 700 m. Dela
so se izvajala v dveh fazah v letu 2017 in
2018. Dejanska vrednost investicije je znašala 253.320,22 EUR, od tega smo na osnovi
21. oz. 23. člena ZFO pridobili 192.538,00
EUR sofinancerskih državnih sredstev.

K nazivu nam pritičejo tudi določene obveznosti, ki se jih moramo v svojem delovanju
držati, to so ohraniti nivo ukrepov s področja
lokalnih mladinskih politik, ki so bili podlaga za pridobitev certifikata Mladim prijazna
občina; poročati moramo o ukrepih s področja lokalnih mladinskih politikah in varovati
ugled certifikata, skrbeti za prepoznavnost in
promocijo v skladu s svojimi zmožnostmi. V
občini se bomo trudili naziv upravičiti, seveda pa ta zaveza ne bo trajala le v omenjenem
obdobju, taki želimo biti ves čas do svojih
občank in občanov ter vseh mladih obiskovalcev naše občine.

Občina Slovenske Konjice do
dobrih 2,5 milijona € nepovratnih
sredstev za izgradnjo sekundarne
kanalizacije

V Slovenskih Konjicah
novih 6 e-koles

Občina Slovenske Konjice je v mesecu juniju
2018 podpisala Dogovor za razvoj Savinjske
razvojne regije z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Razvojnim
svetom Savinjske razvojne regije za sofinanciranje regijskih projektov po prednostnih
naložbah iz evropskih in državnih nepovratnih sredstev. Pod prednostno naložbo je
uvrščen projekt izgradnje sekundarne kanalizacije v aglomeraciji 9800 (območje poselitve Slovenske Konjice).

Po odličnem sprejemu dveh električnih koles
v Slovenskih Konjicah junija letos smo izjemno ponosni, da smo dobili še dodatnih šest
e-koles za izposojo obiskovalcem in prebivalcem naše občine. Kolesa smo pridobili v projektu OVeNtura. Iz podjetja OVEN Elektro
Maribor d.o.o. se je predaji koles pridružil
direktor Miroslav Prešern, ki se je z županom Občine Slovenske Konjice Miranom
Gorinškom zapeljal s kolesom od konjiške
tržnice do Mestnega trga.

Splošni cilj investicije je urediti odvajanje in
čiščenje komunalne odpadne vode v omenjeni aglomeraciji in priključitev na CČN,
v skladu z nacionalnimi in evropskimi programi in s tem zagotoviti boljše življenjske
in sanitarne pogoje za bivanje. Cilj projekta
je izgradnja sekundarnega kanalizacijskega
sistema za odvajanje odpadnih komunalnih
voda in zagotovitev 98% priključenosti stalno prijavljenih prebivalcev. Celotna dolžina
načrtovane kanalizacije znaša cca 26 km za
odvod komunalnih odpadnih vod. S tem pa
bodo ukinjene obstoječe greznice, ki so velik
vir onesnaževanja podzemnih voda.
Vrednost sofinanciranja s strani Evropske
unije in Republike Slovenije znaša predvidoma 2.539.868,85 EUR. Občina pa bo
poskušala doseči dogovor za maksimalno sofinanciranje v višini 85% upravičenih stroškov investicije.
V pripravi je investicijska dokumentacija
in Vloga za potrditev pomoči ter Vloga za
pridobitev gradbenega dovoljenja. Izvedba
investicije bo potekala v letih 2019–2022.

Kolesa so takoj preizkusili tudi dijaki Gimnazije Slovenske Konjice, ves čas pa so bili
s svetovanjem na voljo zaposleni iz trgovine
Ghetto, v kateri bodo tudi skrbeli za vzdrževanje koles. Ni manjkalo niti okrepčila za
udeležence. Za izotonične napitke sta poskrbeli Katja in Majda Temnik iz Zeliščne kmetije Majnika.
Podjetje OVEN Elektro Maribor, d.o.o., Zavod za turizem Maribor–Pohorje in Zadruga
BikeLab so združili moči ter odprli največjo
izposojevalnico električnih koles v Mariboru. Občanom in turistom omogoča hiter in
učinkovit najem e-koles ter s tem nova aktivna doživetja. Tako bo tudi v Slovenskih Konjicah, kjer smo že junija letos pridobili dve
električni kolesi iz prijave na projekt Evropski teden mobilnosti. Prvi korak k trajnostni
mobilnosti je bil več kot uspešno sprejet pri
prebivalcih in obiskovalcih naše Destinacije
Rogla-Pohorje, ki bo z dodatnimi e-kolesi
postala še lažje dostopna.

V Ločah prva polnilnica za električna vozila
V Ločah smo odprli prvo polnilnico za električna vozila in tako povečali število v celotni
Občini Slovenske Konjice na štiri polnilnice.
Prvi je občinski električni avtomobil na polnilnico priklopil župan Občine Slovenske
Konjice Miran Gorinšek, ki se veseli nove
pridobitve, ki bo pripomogla k čistejšemu
okolju in turistom ponudila dodano vrednost
ob obisku naše destinacije.
V podjetju GVO, ki je investiralo v dve polnilnici – poleg te v Ločah še v Slovenskih
Konjicah – so se odločili, da postavijo polnilnice slovenskega proizvajalca ETREL, in sicer najnovejši tip polnilnice INCH, ki preko
priključka TIP-2 omogoča polnilno moč do
1 x 22kW, visoko stopnjo varnosti, popolni
daljinski nadzor in kasnejšo nadgradnjo programske opreme, je razložil direktor podjetja
GVO Borut Radi. Za to so se odločili glede
na revolucijo na področju mobilnosti in željo,
da prispevajo svoj delež k čistejšemu okolju
v sodelovanju s partnersko občino Slovenske Konjice. V začetni fazi bo polnjenje na
polnilnici brezplačno po sistemu ''Priklopi
in polni'' in tako bo dve leti. Potem pa bo
podjetje GVO storitev polnjenja električnih
vozil razvijalo kot produkt v sodelovanju z
matično družbo Telekom Slovenije d.d. Cilj
nove pridobitve je bil izkoristiti energetski del
obstoječe lastne infrastrukture, OŠO funkcijske lokacije in tako del električne energije ponuditi občanom za lažjo odločitev ter prehod
na električna vozila. Električne polnilnice so
pomembne za turizem, saj lastniki električnih
vozil svoje destinacije izbirajo glede na možnost polnjenja in zanimivosti kraja.
Slavnostnega odprtja so se udeležili seveda
tudi vedoželjni mladi obiskovalci. Zapeljali
so se lahko tudi z električnima kolesoma, ki
sta sicer na voljo za izposojo na TIC-u v Slovenskih Konjicah. Pravijo, da ima občina Slovenske Konjice ljudi z vizijo, zato v občini pogumno korakamo v e-mobilnost. Avtomobil
in električna kolesa, ki so zadnje leto na voljo
za izposojo na TIC-u v Slovenskih Konjicah,
so tako postali koristna in zelo pomembna
občinska pridobitev, tudi v zavesti projekta
Zero Waste, v katerem se občina trudi, da bi
čim bolj zmanjšala količino odpadkov in tako
skrbela za čistejše okolje.
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V Šentjurju ponosni na srebrni znak Slovenia
Green

Zlata jesen na Mestnem trgu v
Šentjurju

Entente Florale Europe - Zreče zlate

Visoka uvrstitev na nacionalnem tekmovanju »Moja dežela lepa in gostoljubna« (tretje
mesto) je pomenilo ustrezno izhodišče, za
prijavo na prestižno mednarodno tekmovanje Društva za urejenost krajev Entente florale Europe. Letos je tekmovalo 14 mest iz 8
evropskih držav, med njimi v kategoriji mest
tudi Občina Zreče.

Občina Šentjur je 28. maja še z uradnim
prevzemom naziva na osrednji prireditvi v
Cerknem, zavzeto stopila na pot zelenega,
destinacijskega in trajnostnega turizma. Slovenija se v svetovnem merilu že uveljavlja kot
trajnostna destinacija, srebrni znak Slovenia
Green pa pomeni priznanje njenim koordiniranim prizadevanjem Občine Šentjur, Razvojne agencije Kozjansko, TIC Šentjur in
številnih institucij in deležnikov v občini, ki
udejanjajo začrtano pot v smeri trajnostnega
turizma. Hkrati nas to tudi zavezuje,da se
obnašamo trajnostno in odgovorno v najširšem smislu v odnosu do narave, kulture
in soljudi. Občina se bo lahko na podlagi
prejetega znaka uveljavljala kot del zelene,
trajnostne zgodbe, tudi na evropskih in sve-

tovnih trgih. Naš potencial je na podlagi že
izvedenih projektov ter naravne in kulturne
dediščine še zelo velik. Izdelane kolesarske
trase, pohodniške in učne poti, na katerih
najdete bisere etnološke dediščine, v stiku
z neokrnjeno naravo, nudijo odlično priložnost za skupne prijetne izlete ali avanturistična individualna raziskovanja, k čemur bo
turizem zmeraj bolj usmerjen. Gostoljubni
domačini, domači ponudniki, in tisti, ki se
bodo za to pot še opogumili, vas veselo pričakujejo na – Šentjur TOUR-u.

V znamenju barv jeseni je tradicionalno na
šentjurskem Mestnem trgu turistično-etnološka prireditev Bučn'ce. Tudi letos je v organizaciji RA Kozjansko – TIC Šentjur ter lokalnega časopisa Šentjurčan postregla z nekaj
prelepimi primerki te nekdaj spregledane,
sedaj vse bolj priljubljene poljščine. Hkrati
je to bila priložnost, da se predstavijo domača društva, šole in pridelovalci, zaslišala se je
domača glasba, dogajanje so popestrili člani
LUŠ-nega orkestra Ljudske univerze Šentjur,
otroci šentjurskih osnovnih šol so nastopili z različnimi točkami, ter si potem skupaj
lahko ogledali gledališko predstavo. Največja buča je tehtala okoli 100 kg, prireditev
z 12-letno tradicijo pa vabi, da se naslednje
leto opogumijo še drugi pridelovalci, ponosni na darove narave iz svojih njiv in vrtov,
ter vsi tisti, ki vedo, kaj vse se da narediti iz
domačega pridelka.

Komisija nas je obiskala v soboto, 23. junija
2018, posebej jih je navdušila povezanost in
sodelovanje vseh akterjev v občini (lokalna
skupnost, podjetja, društva…). Uradna razglasitev rezultatov in podelitev priznanj pa
je bila izvedena v Tullamorju na Irskem. Tu
smo najprej sodelovali v t.i. European Market-u, kjer smo se še enkrat predstavili na
posebni stojnici z dobrotami »Okusov Rogle« in promocijskim gradivom naše destinacije. Na večerni prireditvi pa smo se zelo
razveselili zasluženega zlatega priznanja.
Samo priznanje smo namestili na temu namenjenemu obeležje, poleg srebrnega priznanja iz leta 2003 (ob potki med avtobusno
postajo in parkirnim prostorom Term).
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Slovenske Konjice zmagale med manjšimi kraji
janje in ohranjanje okolja, saj zveza tako
tekmovanje organizira za izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev Slovenije in turistov, prispevek k trajnostnemu razvoju v
urejenem in zdravem okolju, večjo turistično privlačnost mest in vasi, učinkovitejšo
promocijo države in turizma ter prispevek
k razvoju turistične in ekološke zavesti posameznikov. Projekt spodbuja sodelovanje
in povezovanje prebivalstva pri varovanju,
ohranjanju in urejanju naravnih vrednot
in kulturne dediščine s turizmom.

Priznanje Turistične zveze Slovenije 2018 tudi Dobrni
8. oktobra 2018 je v Portorožu v okviru
Dni slovenskega turizma potekala slavnostna podelitev priznanj »Moja dežela
lepa in gostoljubna 2018«. Tekmovanje
je razpisala Turistična zveza Slovenije pod
častnim pokroviteljstvom predsednika države, gospoda Boruta Pahorja.
Občina Dobrna se je v kategoriji zdraviliški kraji uvrstila na 3. mesto. Priznanje je
prevzel župan Občine Dobrna, g. Martin
Brecl.

Slovenske Konjice so aktivno vključene
v zgodbo Destinacije Rogla-Pohorje, ki
hodi po poti trajnostnega turizma in vodi
promocijo za prepoznavanje štirih občin
v Sloveniji in v svetu. Nedavno smo v
Konjicah postavili prvi TUR-infomat, ki
obiskovalce 24 ur na dan obvešča o vseh
zanimivostih, aktivnostih in dogodkih v
destinaciji.

V Portorožu so podelili nagrade v okviru
tekmovanja Moja dežela – lepa in gostoljubna, ki poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika države Boruta Pahorja.
Slovenske Konjice so zmagale v kategoriji
manjših krajev ter s tem postale najlepše
urejeno manjše mesto v Sloveniji! Najbolje ocenjeni so še Celje med večjimi mesti, Nova Gorica med srednjimi, najboljši
kamp je Kamp Danica iz Bohinjske Bistrice, glamping pa Herbal glamping resort
Ljubno.
Podelili so še prva mesta v drugih kategorijah, mi pa smo najbolj nestrpno pričakovali ocene v kategoriji manjših mest. Na
podelitvi, ki je potekala v okviru Dnevov
slovenskega turizma v Portorožu, sta nagrado prevzela župan Občine Slovenske
Konjice Miran Gorinšek in direktorica občinske uprave Breda Obrez Preskar. Moja
dežela – lepa in gostoljubna je tekmovanje
krajev in drugih sodelujočih pod okriljem
Turistične zveze Slovenije. Ocenjevali so
ulice in trge, objekte različnih dejavnosti,
hortikulturo, skrb za dediščino, komunalno in turistično infrastrukturo ter podobno.

Nove lesene hiške v centru Dobrne
Po odstranitvi »zgornje trgovine« in pridobitvi večjega prireditvenega prostora pod
prenovljenim stopniščem v centru Dobrne, smo v prostor umestili tri lesene hiške,
ki so jih izdelali zaposleni v Režijskem
obratu občine. Hiške so postavljene z namenom, da bodo v njih zainteresirani ponudniki ponujali svoje domače dobrote in
izdelke. Gre za stalno postavitev in bo možnost njihove uporabe čez celo leto. Hkrati so hiške del prireditvene infrastrukture,
katerih dobra lastnost je med drugim tudi
ta, da uporabnike varujejo pred direktnim
mrazom in vročino, kar stojnice, ki smo
jih prej uporabljali za te namene, niso
omogočale.

Občina Dobrna prejela naziv »Planetu prijazna občina 2018«
V okviru 49. sejma Narava – zdravje na
Gospodarskem razstavišču v Ljubljani je
potekala podelitev priznanj v okviru vseslovenskega natečaja »Planetu prijazna občina«.
Občina Dobrna je v kategoriji občin v velikosti do 3.000 prebivalcev prejela naziv
»Planetu prijazna občina 2018« za odgovorno prizadevanje na področju varovanja
naravnih danosti, ustvarjanje boljše kvalitete bivanja občank in občanov ter dobro
informiranje o pravilnem odnosu do okolja za te in prihodnje generacije.
Prejeto priznanje je spodbuda za razvijanje
pravilnega odnosa do okolja za vse generacije tudi v prihodnje.

Osrednje poslanstvo tekmovanja je ure| december 2018 | stran 19

Vabljeni na prireditve v veselem decembru

15. 12. 2018 ob 15.00 uri: Otvoritev božičnih jaslic in figuric s kulturnim programom v stavbi nasproti Gostilne pri Olgi. Ogled jaslic je možen od otvoritve dalje
vsak delovnik od 16.00 do 20.00 ure, med vikendi od 9.00 do 20.00 ure vse do 6.
1. 2018.
16. 12. 2018 ob 16.00 uri: Čarodejska predstava Marlizz show v Kulturnem
domu Dobje

Od 15. 12. 2018 do 6. 1. 2019 - Praznična Dobrna (praznični dogodki in razstava jaslic na
prostem. Podrobne informacije na www.dobrna.si in Facebook profil Praznična Dobrna
25. 12. 2018 po 2. sveti maši: Božični koncert moškega pevskega zbora KUD Dobrna, Cerkev
Marije Vnebovzete Dobrna
1. 1. 2019 ob 9.00 - Novoletni pohod na Paški Kozjak, zbor pri občinski stavbi

22. 12. 2018 ob 15.30 uri: Dramska igra z glasbeno spremljavo (Katja Višnar in Franja Kočnik) na grajskem
dvorišču v Oplotnici
25. 12. 2018 ob 16.30 uri: Božični pohod z lučkami na Brinjevo goro
30. 12. 2018 ob 16.00 uri: Prihod dedka mraza s spremstvom gozdne vile na grajskem dvorišču v Oplotnici
(prijave do 27. 12. 2018)

22. 12. 2018 ob 18.00 uri: 28. Božično-novoletni koncert godbe na pihala Slovenske Konjice v Domu kulture Slovenske Konjice
30. 12. 2018 ob 17.00 uri: Otroško silvestrovanje z Mojco Robič, dedek Mraz bo obdaril vse konjiške otroke na
Mestnem trgu v Slovenskih Konjicah
31. 12. 2018 ob 22.00 uri: Silvestrovanje z ansamblom D'Palinka Band na Mestnem trgu v Slovenskih Konjicah

17.-23. in 27.-30. 12. 2018 od 17.00-20.00 ure: December ob mestnem ognjišču na Mestnem trgu v Šentjurju
26. 12. 2018 ob 18.00 uri: 28. Božično-novoletni koncert Pihalnega orkestra Šentjur v Športni dvorani OŠ Hruševec
31. 12. 2018 ob 22.00 uri: Silvestrovanje z ansamblom Petka na Mestnem trgu v Šentjurju

23. 12. 2018 ob 18.00 uri: Dobrodelni koncert »Zapojmo Vitanjčani« v Vitanjski kulturni dvorani

22. 12. 2018 od 16.00 ure: Prižig prazničnih luči in okrasitev jelke na parkirišču pred Občino Zreče
28. 12. 2018 od 17.00 ure: Zaplešimo v novo leto z DJ Kukyjem, Danijelo Burjan in skupino Kingston na parkirišču pred Občino Zreče
31. 12. 2018 od 11.00 ure: Otroško silvestrovanje, predstava gledališča Kukuc in obisk dedka Mraza na parkirišču
pred Občino Zreče, od 22.00 ure: Silvestrovanje pred Občino Zreče z ansamblom Posluh

Predstavljen je izbor dogodkov v posameznih občinah LAS »Od Pohorja do Bohorja«.
Za več informacij obiščite spletne strani Občin, TIC-ev ali njihove Facebook profile.

