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1. POBu SREČNO POT…. 
 
Ko bi vsaj malo dišal… Po svežem tisku namreč. Pa ne. Ni v prevelikem, niti v 
premajhnem formatu. Mogoče niti ni to, kar smo vsi želeli. A nekoč, ko odraste, 
gotovo bo… Je pa KONČNO TUKAJ, pred Vami! POBa. Skupen e-časopis sedmih 
občin med POhorjem in Bohorjem.  
 
Če nekaj pogrešaš, je najbolje, da narediš sam. Pa smo se lotili. Občine Dobje, 
Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje in Zreče povezuje 
raznoliko, edinstveno podeželje, prijazni in delovnega zanosa polni ljudje. 
Pogrešali pa smo medsebojno sodelovanje. Težnjo, da v en velik objem sklenemo 
podeželje med POhorjem in Bohorjem! Tako se je rodilo partnerstvo, ki iz dneva 
v dan postaja bogatejše, bolj trdno, vsebinsko pestro. In katerega rezultat je tudi 
POBa.  
 
Vanj je bilo vloženega nekaj truda, predvsem pa velika mera prilagajanja. Kot se 
za partnerstvo spodobi. Želimo, da ga z zanimanjem preberete tako danes, ob 
njegovi prvi izdaji, kakor tudi v prihodnje. POBa bo v Vašem elektronskem 
poštnem predalčku vsako prvo sredo v mesecu…. 
 
 
 

Klara Šibanc, urednica 
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2. PREDSTAVITEV PROJEKTA RAZVOJNI PROGRAM PODEŽELJA OBČIN 

DOBJE, DOBRNA, OPLOTNICA, SLOVENSKE KONJICE, ŠENTJUR, 
VITANJE IN ZREČE 

 
 

a. Predstavitev razvojnega programa podeželja
 
Leta 2003 se je sedem občin (Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, 
Šentjur, Vitanje in Zreče) odločilo medsebojno razvojno povezati in skladno z 
usmeritvami Ministrstva za kmetijstvo pristopiti k pripravi skupnega razvojnega 
programa podeželja. Decembra leta 2003 se je uspešno končala preveritvena faza 
projekta, ki je opredelila skupni interes področja in na tej podlagi so lahko občine 
kandidirale za sredstva, ki jih je namenilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano za razvoj podeželja. Projekt priprave skupnega razvojnega programa 
podeželja je bil sprejet, tako da je Občina Šentjur kot prijavitelj projekta z 
Ministrstvom za kmetijstvo v mesecu marcu 2004 podpisala pogodbo o delnem 
sofinanciranju razvojnega programa podeželja, preostali del sredstev pa skladno s 
pogodbo zagotavljajo občine iz svojih proračunov. 
 
Izvajalec projekta in koordinator aktivnosti je RA Kozjansko iz Šentjurja v 
sodelovanju z zunanjimi strokovnimi sodelavci ter lokalnimi koordinatorji iz 
posameznih občin. 
 
Projekt je skladno z nacionalno metodologijo priprave razvojnih programov 
podeželja razdeljen na tri sklope, ki se medsebojno prepletajo in prekrivajo: 
življenjsko-naselitveni prostor, delovni prostor in družbeno-kulturni prostor. 
Vsebinsko je razvojni program sestavljen iz analitičnega in strateškega dela, ki 
poleg skupne vizije razvoja in programskih usmeritev vsebuje tudi nabor 
projektnih idej za dosego zastavljenih ciljev.  
 

b. Pregled dosedanjih aktivnosti 
 
Pripravljene in izvedene so bile različne celodnevne delavnice, ki so bile zelo 
dobro obiskane in so udeleženci tudi izrazili željo, da bi v prihodnje nadaljevali s 
tovrstnim usposabljanjem. 
 
V okviru delavnic, namenjenih razvoju podeželja, je bila posebna pozornost 
namenjena ekološkemu kmetovanju, integrirani pridelavi kmetijskih proizvodov 
ter razvoju oblik osebnega dopolnilnega dela in registriranju dopolnilnih 
dejavnosti na kmetijah.  
 
Poseben sklop delavnic je bil namenjen podjetništvu na podeželju, saj ekonomske 
razmere v kakršnih se nahajamo, zahtevajo razvoj podjetništva na podeželju in je 
prepotrebno dodatno izobraževanje in usposabljanje ljudi. V ta namen sta bili v 
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mesecu maju (Zreče) in oktobru (Šentjur) organizirani štiridnevni šoli podjetništva, 
na katerih so se udeleženci seznanili z evalvacijo poslovne zamisli, sestavinami 
poslovnega načrta, veščinami za pripravo poslovnega načrta, z aktualnimi razpisi 
na kmetijskem področju in načinu prijavljanja na te razpise. Udeleženci so po 
koncu usposabljanja prejeli certifikate o sodelovanju v šoli podjetništva. 
 
Tudi v sklopu družbeno kulturnega prostora so bile organizirane delavnice, ki se 
navezujejo na to področje. Tako je bilo organiziranih pet delavnic z različnimi 
vsebinami: 

- storitve na podeželju z dodano vrednostjo,  
- arhitektura obravnavanega območja,  
- postavitev lokalne muzejske zbirke,  
- izdelava turističnih spominkov in 
- vina in jedi na slovenski mizi. 

 
Drugi sklop aktivnosti je bil vezan na družbeno-kulturni prostor, v okviru katerega 
je potekal projekt oblikovanja enotnega turističnega produkta območja pod 
strokovnim  vodstvom dr. Marka Koščaka. Širša strokovna skupina je skupaj z 
lokalnimi koordinatorji opravila nabor in strokovni ogled lokacij, ki bi bile 
vključene v enoten turistični produkt tega območja. Opravljena je bila analiza in 
vrednotenje fizične in socialne sprejemljivost okolja. Med posamezniki in 
ustanovami, ki razpolagajo z dobrinami naravne in kulturne dediščine, je bila 
opravljena anketa o fizični zmogljivosti lokacij. Na podlagi analiz se je od Zavoda 
RS za varstvo narave in Zavoda RS za varstvo kulturne dediščine pridobilo 
ustrezno strokovno mnenje o vplivu povečanega obiska na lokacije in o možnosti 
vključitve teh lokacij v enoten turistični produkt obravnavanega območja. Analiza 
in vrednotenje socialne sprejemljivosti okolja pa je bilo opravljeno tudi s pomočjo 
dveh delavnic pod vodstvom dr. Koščaka, kamor so bili povabljeni domačini, 
predstavniki s posameznih lokacij, člani strokovne ekipe, lokalni koordinatorji in 
ključni akterji, ki skrbijo za razvoj v lokalnih skupnostih. Konec meseca avgusta je 
bil opravljen končni izbor lokacij , ki bo zajemal skupni produkt.  
 
Ključni del aktivnosti pa je bil priprava razvojnega programa podeželja za 
območje. V prvem delu je bila opravljena analiza stanja po občinah in za celotno 
območje skupaj po posameznih področjih. V pripravo so bili aktivno vključeni 
tudi predstavniki strokovnih služb ter drugi, ki poznajo razmere na posameznih 
področjih. Na podlagi analize je bil oblikovan skupni program razvoja območja, 
ki zajema cilje in programe za dosego zastavljenih ciljev. Pripravljavci so v 
sodelovanju z lokalnimi koordinatorji, lokalnimi skupnostmi, društvi in 
posamezniki pripravili tudi nabor projektov, in sicer od individualnih do 
območnih. Nabor projektov bo mogoče v prihodnosti enkrat letno dopolnjevati z 
novimi projektnimi predlogi.  
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c. Nadaljnje aktivnosti 
 
Aktivnosti z oddajo elaborata in končnega poročila na Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano še niso zaključene.  
 
Koordinatorji bodo uskladili projekte, ki se bodo izvajali v naslednjem letu. Z 
njimi bo območje kandidiralo na izvedbena sredstva. Eden izmed teh je realizacija 
skupne turistične poti, povezava in oblikovanje obstoječe ponudbe ob poti, kakor 
tudi postavitev ustrezne signalizacije. Drugi prioritetni projekt bo namenjen 
skupnemu usposabljanjem in izobraževanju ciljnih skupin za pridobitev ustreznih 
znanj in s tem možnost registriranja osebnega dopolnilnega dela in dopolnilnih 
dejavnosti na kmetijah.  
 
V skladu z zahtevo MKGP sta bila izbrana tudi skrbnika programa, ki bosta 
usmerjala potek nadaljnjih aktivnosti in spremljala izvajanje programa. To vlogo 
bosta opravljali razvojni agenciji na tem področju – RA Kozjansko iz Šentjurja in 
ORA Pohorje – Dravinja iz Slovenskih Konjic.  
 
Razvojni program podeželja sedmih občin je dobra podlaga za prijavljanje 
projektov na razpise na državni, kakor tudi na evropski ravni. V prihodnjem 
programskem obdobju 2007-2013 bo Razvojni program služil tudi kot 
programska podlaga za izvajanje programa EU Leader, ki je namenjen razvoju 
podeželja.  
   
V kolikor želite podrobnejše informacije oz. nam želite posredovati vaše predloge, 
smo dosegljivi na telefonski številki (03) 747 12 46 ali na naslovu RA Kozjansko, 
Mestni trg 2,  3230 Šentjur oz. e-naslovu info@ra-kozjansko.si . 
 
 

 
Damjan Jošt, RA Kozjansko 
Zlata Ploštajner, direktorica RA Kozjansko 
 

 
 
3. POBOVE DOGODIVŠČINE         

 
Sedem objemov podeželja na MOS-u 2005 
 
Teče že tretje leto, odkar sedem občin sodeluje v smeri skupnega razvoja 
podeželja. Sodelovanje se je vzpostavilo skozi pripravo Razvojnega programa 
podeželja, razvijajo in plemenitijo pa ga skupne aktivnosti na različnih področjih. 
Še posebej aktivno je področje turizma v povezavi s kmetijstvom, kjer je osnovni 
namen naše podeželje približati domačim in tujim obiskovalcem ter razvijati 
ponudbo, s katero bo območje postalo prepoznavno.  

mailto:info@ra-kozjansko.si
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Ob pričetku turistične sezone, v spomladanskem času so se občine Dobje, Dobrna, 
Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje in Zreče prvič skupaj predstavile na 
Sejmu počitnic v Ljubljani, kjer so pridobile prve izkušnje in tudi pozitiven odziv 
obiskovalcev. Na 38. mednarodnem obrtnem sejmu v Celju v septembru so tako 
ponovno pripravile skupno predstavitev. Številne aktivnosti na stojnici v hali A so 
pritegnile obiskovalce iz vseh koncev Slovenije in tujine.  

Da bi bila 
predstavitev 

zanimiva in bi zajela 
čim več bogate 
ponudbe vseh 
sedmih občin, je 
bila oblikovana 
znotraj petih 
tematskih sklopov 
in sicer: Vino in 
kulinarika, Šport in 
rekreacija, Domača 
obrt in tradicionalne 
prireditve, Termalna 
zdravilišča in 
Zdravilna zelišča.  
Drugi dan sejma, v 
četrtek so svoj utrip 

dogajanju dodali tudi župani sodelujočih občin, ki so se najprej zbrali na 
delovnem sestanku v Ipavčevi hiši, nato pa se po ogledu sejma zadržali še na 
skupnem predstavitvenem prostoru. 
Ves čas trajanja MOS-a je potekala tudi nagradna igra »Podeželje med POhorjem 
in Bohorjem razvaja« z vprašanjem:  Katerih sedem občin Vas vabi v objem 
podeželja med Pohorjem in Bohorjem? 

Nagradni kupon je bilo potrebno oddati na razstavnem prostoru, žrebanje nagrad 
pa je bilo izvedeno v četrtek, 15. 9. 2005 v prostorih RA Kozjansko. Nagrajenci so 
bili o prejemu nagrad obveščeni po pošti, sezam nagrad in nagrajencev pa je 
objavljen tudi na spletnih straneh www.ra-kozjansko.si ter 
www.slovenskekonjice.si. 
Skupna ocena sodelujočih na sejmu je, da je bila predstavitev ponudbe »Podeželja 
med POhorjem in Bohorjem«  uspešna, koliko pa je bila tudi prepričljiva, se bo 
merilo po številu gostov. 
 

 
4. KAM PO INFORMACIJE ? 
 

Na območju sedmih partnerskih občin »Med POhorjem in Bohorjem« z 
informacijami postrežejo v štirih Turistično informacijskih centrih, druge občine 
informacije zagotavljajo na samem sedežu Občin.  

http://www.ra-kozjansko.si/
http://www.slovenskekonjice.si/
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TIC ŠENTJUR  
Drofenikova 16 
3230 Šentjur 
T: 03/749 25 23 
M: 041/660 091 
E: tic@turizem-sentjur.com
I: www.sentjur.si                                                                      Alenka 
 
 
 
TIC SLOVENSKE KONJICE  
Stari trg 29 
3210 Slov. Konjice 
T: 03/759 31 10 
F: 03/ 759 31 11 
M: 031/411 080 
E: giz.sk@siol.net
I: www.slovenskekonjice.si                             Darja       in      Martina 
 

 
 
                                                             

GIZ LTO ROGLA – ZREČE    
Cesta na Roglo 11j 
3214 Zreče 
T: 03/759 04 70 
F: 03/759 04 71                                                                            Zdenka  
E: tic@lto-rogla-zrece.si                                                                     in 

                                                                                                          Urška 
 
 
 
 
GIZ TURIZEM DOBRNA   
Dobrna 18  
3204 Dobrna 
T: 03/781 82 10 
F: 03/781 82 11 
M: 040/462 679 
E: giz@dobrna.si
                                                                                

 
Tevta 

  

mailto:tic@turizem-sentjur.com
http://www.sentjur.si/
mailto:giz.sk@siol.net
http://www.slovenskekonjice.si/
mailto:tic@lto-rogla-zrece.si
mailto:giz@dobrna.si
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OBČINA  VITANJE    
Grajski trg 1 
3205 Vitanje 
T: 03/752 43 50 
F: 03/752 43 51 
E: info@vitanje.si
I: www.vitanje.si                                                                  Romana 
 
  
 
 
 
OBČINA OPLOTNICA    
Grajska cesta 1 
2317 Oplotnica 
T: 02/845 09 07 
F: 02/845 09 09 
E: druzbenedej.oplotnica@siol.net
I: www.oplotnica.si  
 

                                                                       
                                                                     Irena  in  Majda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBČINA DOBJE   
Dobje pri Planini 26 
3224 Dobje pri Planini 
T: 03/746 60 30 
F: 03/746 60 35 
E: obcinadobje@siol.net                              Franc 
 

 
 
 
 

mailto:info@vitanje.si
http://www.vitanje.si/
mailto:druzbenedej.oplotnica@siol.net
http://www.oplotnica.si/
mailto:obcinadobje@siol.net
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5. POBOVE SIVE CELICE   
                                                      
O aktualnih razpisih, izobraževanjih,… zbranih v tej rubriki lahko dodatne 
informacije dobite na:  
 
Razvojni agenciji Kozjansko 
Mestni trg 2, Šentjur  
T: 03/747-12-46 
I: www.ra-kozjansko.si
E: info@ra-kozjansko.si  
 
in 
 
Območni razvojni agenciji Pohorje – Dravinja 
Škalska cesta 7, Slovenske Konjice 
T: 03/757-18-50 
I: www.sc-konjice-zrece.si  
E: info-scsk@guest.arnes.si  
 

• GOSPODARSTVO 
 
- Javni razpis za odobritev posrednih dolgoročnih investicijskih kreditov s 
subvencijami v letu 2005 
Roki za oddajo vlog: 10. 10. 2005 in 10. 11. 2005. 
 
- Javni razpis za odobritev neposrednih dolgoročnih investicijskih kreditov za 
nova podjetja v letu 2005 
Roki za oddajo vlog: 25. 10. 2005.  
 
- Javni razpis za neposredne spodbude za investicijske projekte MSP v letih 2005 
in 2006 
Roki za oddajo vlog: 1. 12. 2005, 18. 2. 2006, 1. 4. 2006 in 18. 6. 2006. 
Več o javnih razpisih na spletni strani: 
http://www.podjetniskisklad.si/Razpisi.htm#1razpis
 
- Sofinanciranje usposabljanja strokovnjakov iz Republike Albanije, Republike 
Bolgarije, Republike Moldavije in Romunije v slovenskih podjetjih v letu 2005 
Rok za oddajo vloge: 20 dni pred pričetkom usposabljanja, vendar najkasneje do 
10. oktobra 2005.  
 
- Sofinanciranje usposabljanja strokovnjakov iz Bosne in Hercegovine, Republike 
Makedonije in Srbije in Črne gore v slovenskih podjetjih v letu 2005 

http://www.ra-kozjansko.si/
mailto:info@ra-kozjansko.si
http://www.sc-konjice-zrece.si/
mailto:info-scsk@guest.arnes.si
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Rok za oddajo vloge: 20 dni pred pričetkom usposabljanja, vendar najkasneje do 
10. oktobra 2005. 
Več o razpisih na spletni strani:www.mg-rs.si/razpisi/
 

•  KMETIJSTVO 
 
Najava razpisov za črpanje sredstev iz  strukturnih skladov 
Razpisi bodo objavljeni sredi oktobra 2005 
Več o razpisih na spletni strani: www.arsktrp.gov.si
 

• ZAPOSLOVANJE 
 
- Javni poziv delodajalcem za izvedbo programov usposabljanja na delovnem 
mestu za obdobje 2005 – 2007 
Rok za oddajo vlog: do porabe sredstev  
Več o razpisu na spletni strani:   
http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/JavniRazpisi/10-07-05/JavniRazpis.htm
 
- Javni razpis za usposabljanje na delovnem mestu in integrirani programi 
usposabljanja za invalide  (20. 1. 2006) 
Upoštevale se bodo vloge, ki bodo prispele do:  20. januarja 2006 - za tretje 
odpiranje. 
 
- Javni razpis za pomoč za zaposlovanje dolgotrajno brezposelnih žensk (roki za 
oddajo vlog: 13. 1. 2006, 14. 4. 2006) 
Roki za oddajo vlog so: 

- 13. januar 2006 (drugo odpiranje)  
- 14. april 2006 (tretje odpiranje).  

 
 
- Javni razpis za projekte netržnih zaposlitvenih programov (roki za oddajo vlog: 
13. 1. 2006, 14. 4. 2006).  
Roki za oddajo vlog so:  

- 13. januarja 2006 (drugo odpiranje) 
- 14. aprila 2006 (tretje odpiranje).  

 
• KULTURA  

 
- Kultura 2000: Poziv k oddaji predlogov 2006 
Rok za oddajo vloge: 17. oktober 2005 (za letne projekte) in 28. oktober 2005 
(za večletne). 
Več o razpisu na spletni strani: www.scca-ljubljana.si/ccp
   

• OKOLJE  
 

http://www.mg-rs.si/razpisi/
http://www.arsktrp.gov.si/
http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/JavniRazpisi/10-07-05/JavniRazpis.htm
http://www.scca-ljubljana.si/ccp


V objemu podeželja 
   med POhorjem in Bohorjem  

 

11

- Javni razpis za kreditiranje okoljskih naložb 
Rok za oddajo vlog: do porabe sredstev vendar ne kasneje kot 31.12.2005 
Več na spletni strani: http://www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html
 
- Javni razpis za kreditiranje okoljskih naložb občanov
Rok za oddajo vlog: 31.1.2006 oziroma do porabe sredstev  
Več o razpisu na spletni strani: http://www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html
 
- Javni poziv za zbiranje projektnih vlog za sofinanciranje v letu 2006 iz LIFE - 
finančnega instrumenta za okolje za LIFE – okoljske demonstracijske projekte
Rok za oddajo vlog: do 29. oktobra 2005, do 12. ure (na Ministrstvo za okolje in 
prostor) 
Več na spletni strani:  
http://www.europa.eu.int/comm/environment/life/home.htm  
 
Več informacij o razpisih lahko dobite na RA Kozjansko, Mestni trg 2, Šentjur, tel.: 
03/747 13 04, e-mail: jure.raztocnik@ra-kozjansko.si
 

6. SE VIDIMO !       
 

KAJ KJE KDAJ INFO 

OTVORITEV RAZSTAVE 
»CAUSA ALIQUA SUBEST - 

VEDNO OBSTAJA RAZLOG« 
 

 

Mestna galerija 
Riemer  Slovenske 

Konjice 

6. oktober 
2005 ob 

18:00 

Center za kulturne prireditve 
Slovenske Konjice 

03/7580437 
TIC Slovenske Konjice 

Stari trg 29  
3210 Slov. Konjice 
Tel.: 03/7593110 
Fax: 03/7593111 
giz.sk@siol.net

www.slovenskekonjice.si
 

PRAZNOVANJE JESENI 
 

 

Dvorec Trebnik 
Slovenske Konjice 

8. oktober 
2005 od 
10:00 do 

17:00 

Dvorec Trebnik 

OTVORITEV RAZSTAVE: 
RAZNOLIKOST BOGATI 

 

 
 

Mala avla 
Kulturnega doma 
Slovenske Konjice 

13. oktober 
2005 ob 11:00 

Društvo Vizija 
TIC Slovenske Konjice 

Stari trg 29  
3210 Slov. Konjice 
Tel.: 03/7593110 
Fax: 03/7593111 
giz.sk@siol.net

www.slovenskekonjice.si

http://www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html
http://www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html
http://www.europa.eu.int/comm/environment/life/home.htm
mailto:jure.raztocnik@ra-kozjansko.si
mailto:giz.sk@siol.net
http://www.slovenskekonjice.si/
mailto:giz.sk@siol.net
http://www.slovenskekonjice.si/
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JESENSKI IZLET IN 
KOSTANJEV PIKNIK 

 

 

Odhod izpred 
Športne dvorane 
Slovenske Konjice 

15. oktober 
2005 ob 9:00 

Planinsko društvo Slovenske Konjice 

DRUŽABNO SREČANJE NA 
KONJIŠKEM GRADU 

 

 

Stari grad  
Slovenske Konjice 

15. oktober 
2005 ob 

10:00 

Center za kulturne prireditve 
Slovenske Konjice 

03/7580437 
TIC Slovenske Konjice 

Stari trg 29  
3210 Slov. Konjice 
Tel.: 03/7593110 
Fax: 03/7593111 
giz.sk@siol.net

www.slovenskekonjice.si
 

ZBOR MOTORISTOV IN 
STARODOBNIH VOZIL 

 

 
 
  

Oplotnica – 
prireditveni prostor 
za gasilskim domom 

8. oktober 
2005 

Moto klub Pik As Oplotnica 
Štefan Vereš ml. 

Gsm: 041 672 560 
pikas@siol.com 

(prireditev v primeru dežja odpade) 

 
LIKOVNA RAZSTAVA 

POLETNEGA EX TEMPORE 
ZGORNJI TRG 2005 in 
PODELITEV NAGRADE 

ŠENTJURSKEGA POLETJA 
 

 
   

Ipavčeva hiša 
Šentjur 

18. oktober 
2005 

JSKD OI Šentjur 
Društvo likovnih ustvarjalcev Rifnik  

 

 
TRGATEV POTOMKE STARE 
TRTE – MODRE KAVČINE 

 

 
 
   

Ipavčeva hiša 
Šentjur 

Oktober 2005 

TIC Šentjur  
Drofenikova ulica 16 

3230 Šentjur 
Tel.: 03/7492523 
Fax: 03/7492524 

tic@turizem-sentjur.com  
www.sentjur.si

mailto:giz.sk@siol.net
http://www.slovenskekonjice.si/
mailto:tic.sentjur@obc-sentjur.si
mailto:tic.sentjur@obc-sentjur.si
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TRADICIONALNI 

KOSTANJEV PIKNIK NA 
RESEVNI 

 

 
 
   

Resevna 
16. oktober 

2005 

PD Šentjur 
TIC Šentjur  

Tel.: 03/7492523 
Fax: 03/7492524 

tic@turizem-sentjur.com  
www.sentjur.si

GLEDALIŠKA PREDSTAVA 
»POLJUB ZA LAHKO NOČ« 

komedija 
 

 

Kulturni dom 
Slovenske Konjice 

20. oktober 
2005 ob 

19:00 

Center za kulturne prireditve 
Slovenske Konjice 

03/7580437 
TIC Slovenske Konjice 

Stari trg 29  
3210 Slov. Konjice 
Tel.: 03/7593110 
Fax: 03/7593111 
giz.sk@siol.net

www.slovenskekonjice.si

 
SLAVNOSTNO ODPRTJE 
GIMNAZIJE SLOVENSKE 

KONJICE 
 

 
 

Gimnazija 
Slovenske Konjice 

21. oktober 
2005 ob 

16:00 

Šolski center Slovenske Konjice – 
Zreče 

PRVI FESTIVAL IPAVČEVIH 
SAMOSPEVOV 

 

 

Glasbena šola 
Šentjur 

21. oktober 
2005 

Glasbena šola Šentjur 

 
 

DRUŠTVENA RAZSTAVA 
MALIH ŽIVALI 

 

 
 

Oplotnica – 
prireditveni šotor v 

Oplotnici 

21, 22. in 23. 
oktober 2005 

Društvo gojiteljev malih živali 
Oplotnica 
Milan Sitar 

Gsm: 041 836 832 

mailto:tic.sentjur@obc-sentjur.si
mailto:tic.sentjur@obc-sentjur.si
mailto:giz.sk@siol.net
http://www.slovenskekonjice.si/
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DOBRODELNI TEK 
 

 

Športni park 
Slovenske Konjice 

22. oktober 
2005 ob 

10:00 
Kultirno društvo sv. Jurija Konjice 

 
MARTINOVANJE  

NA STAREM TRGU 
 

 

 
Stari in Mestni trg 
Slovenskih Konjic 

12. november 
2005 

TIC Slovenske Konjice 
Stari trg 29  

3210 Slov. Konjice 
Tel.: 03/7593110 
Fax: 03/7593111 
giz.sk@siol.net

www.slovenskekonjice.si

 
MARTINOVANJE 

 

 
 
    

Prireditveni prostor 
za gasilskim domom 

12. november 
2005 

Turistično društvo Oplotnica 
Tadeja Waldhuber 
Gsm: 041 673 122 

tadeja.w@gmail.com  

IPAVČEVI KULTURNI DNEVI 
2005 

 

 

Šentjur 
November 

2005 

JSKD – OI Šentjur, Občina Šentjur, 
Glasbena šola Šentjur 

TIC Šentjur  
Tel.: 03/7492523 
Fax: 03/7492524 

tic@turizem-sentjur.com  
www.sentjur.si

MARTINOVANJE NA 
PONIKVI 

 

 
   

Ponikva 
11. – 13. 

november 
2005 

TOD Ponikva 
TIC Šentjur  

Tel.: 03/7492523 
Fax: 03/7492524 

tic@turizem-sentjur.com  
www.sentjur.si

MARTINOV POHOD IN 
MARTINOVANJE 

 

 
   

Oplotnica - cerkev 
Sv. Martina nad 

Zlakovo in 
prireditveni prostor 
za gasilskim domom 

12. november 
2005 

Turistično društvo Trta Oplotnica 
Milica Sevšek 

Gsm: 031 618 688  
 

mailto:giz.sk@siol.net
http://www.slovenskekonjice.si/
mailto:tadeja.w@gmail.com
mailto:tic.sentjur@obc-sentjur.si
mailto:tic.sentjur@obc-sentjur.si
mailto:tic.sentjur@obc-sentjur.si
mailto:tic.sentjur@obc-sentjur.si
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6. MARTINOVA 
PRIREDITEV 

 

 
   

Šentjur 
17. november 

2005 

Občina Šentjur  
TIC Šentjur  

Tel.: 03/7492523 
Fax: 03/7492524 

tic@turizem-sentjur.com  
www.sentjur.si

 
 
Vabljeni, da skupaj v objem sklenemo podeželje med POhorjem in Bohorjem!  
POBa  Vam podaja roko…  
 
 
 

mailto:tic.sentjur@obc-sentjur.si
mailto:tic.sentjur@obc-sentjur.si

