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WELLNESS 3PLUS 

V torek, 15. decembra 2009, je bila na Razvojni 

agenciji Kozjansko novinarska konferenca ob 

začetku projekta "Wellness 3plus", na kateri smo 

vsi projektni partnerji projekt predstavili 

novinarjem. 

Razvojna agencija Kozjansko je s Službo vlade RS za 

lokalno samoupravo in regionalno politiko 

podpisala Pogodbo o sofinanciranju projekta 

„Razvoj čezmejne wellness destinacije s 

povezovanjem podeželskih turističnih produktov,“ 

katerega smo na kratko poimenovali „Wellness 

3plus“. 

Gre za trileten projekt, ki se izvaja v okviru razpisa 

Operativnega programa IPA Slovenija – Hrvaška 

2007-2013. Skupna vrednost projekta znaša 

472.000 EUR, od tega dodeljeni znesek 

sofinanciranja v višini do 401.558 EUR. Projektno 

partnerstvo sestavljajo poleg Razvojne agencije 

Kozjansko še Razvojna agencija Sotla, LTO Zreče - 

GIZ, Zagorska razvojna agencija iz Krapine in 

Krapinsko Zagorska županija. 

Tiskovna konferenca ob začetku projekta 

Wellness 3plus 

  

 

 

Čezmejno območje Obsotelja, Kozjanskega, 

Dravinjske in Zagorsko-Krapinsko je bogato s 

ponudbo termalnih zdravilišč, katerih nosilci so 

večja turistična podjetja. Celotno območje se 

ponaša z izredno ohranjeno naravno in kulturno 

dediščino, na voljo je bogata podeželska ponudba 

(izdelki zdrave prehrane, kmečki turizmi, aktivno 

preživljanje prostega časa, zeliščarstvo, vinotoči, 

turistične vinske ceste, pohodništvo, kolesarjenje 

...). Srečujemo se  s problemom nepovezovanja 

posameznih ponudnikov turističnih storitev na 

območju, slabo prepoznavnostjo ponudbe ter 

pomanjkanjem znanja, kako posamezne priložnosti 

v pravi obliki ponuditi trgu – obiskovalcu, turistu, ki 

na območje pride predvsem zaradi »standardne« 

zdraviliške ponudbe. 

Na osnovi identificiranih slabosti je nujna krepitev 

povezovanja in sodelovanja pri skupnem 

načrtovanju, oblikovanju integralnih  turističnih 

produktov z višjo dodano vrednostjo za turista, ki 

postaja vse bolj zahteven in ki pričakuje, da mu 

nudimo več. Z izoblikovanimi atraktivnimi in 

specializiranimi integralnimi  podeželskimi 

wellness produkti bomo postali trajno zaželjena in 

prepoznana turistična destinacija, ki bo nadgradila 

standardno ponudbo. Tovrstno ponudbo bomo 

združili v tri tematske sklope: aktivne počitnice, 

doživetje narave in gastronomije ter kultura in jih 

preko novih integralnih turističnih produktov vpeli 

v obstoječo turistično poudbo območja, s ciljem da 

združimo in povežemo ponudbo podeželja v  eno 

samo, edinstveno, čezmejno, srednjeevropsko 

wellness destinacijo, prepoznano po specializirani, 

izvirni in povezani ponudbi. 

 V okviru projektnih aktivnosti bomo izvedli 

številne promocijske akcije, predstavitve na 

mednarodnih turističnih sejmih, pripravili 

RAZVOJ PODEŽELJA 
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promocijske materiale, usposobili turistične vodiče 

za vodenje po celotnem območju projektnega 

partnerstva, poseben poudarek bomo namenili 

usposabljanju kolesarskih vodičev. 

Z aktivnostmi na projektu smo pričeli že v jesenskih 

mesecih, takoj po prejemu sklepa o odobritvi 

operacije. Trenutno pripravljamo skupno sejemsko 

predstavitev, ki bo potekala v mesecu januarju 

2010 na sejmu Turizem in prosti čas v Ljubljani, v 

sklopu te predstavitve se pripravljajo tudi 

promocijski materiali namenjeni sejemski 

predstavitvi. 

Projekt predstavlja priložnost za turistične 

ponudnike na podeželju, da pridobijo nova znanja 

o možnostih plasiranja svojih proizvodov in 

storitev, priložnost za ustvarjanje višje dodane 

vrednosti, priložnost za razvoj skupne 

uravnotežene ponudbe pod prepoznavno tržno 

znamko, dvig prepoznavnosti čezmejnega območja 

kot podeželske wellness turistične destinacije.  

 

Breda Retuznik, RA Kozjansko 

 

 

 

DOKONČANI OBJEKTI DRUŽBENEGA 

STANDARDA NA DOBRNI – OBNOVLJENA 

OSNOVNA ŠOLA, NOVI PROSTORI ZA 

KULTURNI DOM, KNJIŽNICO, DRUŠTVA 

Otroci in učitelji OŠ Dobrna so v mesecu 

septembru stopili v popolnoma prenovljeno OŠ 

Dobrna. V dobrih treh mesecih je izvajalcu del CM 

Celje, d.d. uspelo prenoviti celotno šolo. Od stare 

šole so tako ostali samo zidovi in stropovi. V kleti je 

popolnoma nova šolska kuhinja in jedilnica, 

celotna prenova šole pa je zajemala zamenjavo 

vseh oken, vodovoda, kanalizacije, centralne 

napeljave, strehe, fasade, na novo so prepleskani 

vsi prostori, nova pa je tudi oprema.  

Prenovljena Osnovna šola na Dobrni 

z novim prizidkom 

Dela na prizidku pa so se nadaljevala še v mesec 

september. V tem 1.150 m2 velikem prostoru pa se 

poleg šolske knjižnice, multimedije, zbornice in 

upravnih prostorov šole, nahaja krajevna knjižnica, 

kulturni dom, prostori društev, večnamenska 

dvorana, prostori Zavoda za turizem, šport in 

kulturo in vsi spremljajoči prostori, ki so potrebni 

za delovanje.  

V tem času se je v prizidek osnovne šole preselila 

tudi že krajevna knjižnica, ki v novih prostorih 

deluje že od začetka novembra in Zavod za 

turizem, šport in kulturo Dobrna. 

Dobrna je dobila pri vstopu v kraj drugačno 

podobo. Učenci in učitelji so dobili težko 

pričakovano prenovljeno šolo z nekaj dodatnimi 

novimi prostori, društva svoje prostore, vsi krajani 

pa nov kulturni  dom, kjer se bodo odvijale različne 

prireditve in sodobno krajevno knjižnico. Z 

izgradnjo teh, za Dobrno zelo pomembnih 

objektov, bo tudi kvaliteta življenja krajanov boljša.  

 

Zdenka Kumer 
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KONČNO ODPRTJE LEKARNE V VITANJU 

V petek, 27. novembra 2009, smo skupaj z javnim 

zavodom Celjske lekarne predali namenu nove 

prostore Lekarne v Vitanju. 

Za nami je čas večletnega nezadovoljstva in hkrati 

čas večletnih prizadevanj za rešitev tega problema, 

zato je zadovoljstvo ob pridobitvi toliko večje. 

Čas je vedno najboljši zdravnik in tudi v tem 

primeru je bilo tako, potrpljenje pa tisto mazilo, ki 

v času nervoze še najbolj pomaga.  

Vitanjčani smo lekarno v kraju močno pogrešali, še 

posebno naši starejši občani, odvisni od tujega 

prevoza .  

Zadovoljivo najnujnejše nadomestilo je bil priročni 

depo zdravil v vitanjski ambulanti, za katerega sta 

dobro skrbela krajevni zdravnik g. Bojan Ribič in 

medicinska sestra ga. Zorica Lamot, pred njima pa  

tudi njuni predhodniki. 

Ob otvoritvi lekarne v Vitanju 

Glavnino lekarniških uslug pa smo Vitanjčani 

seveda koristili v lekarni v Slovenskih Konjicah, 

Celju in še kje. 

Občina Vitanje je bila od vsega začetka ena od 

ustanoviteljic javnega zavoda Celjske lekarne, več 

zadnjih let pa edina članica brez lekarniških 

prostorov. 

To dejstvo je bil dodatni argument za vodstvo 

Celjskih lekarn z go. direktorico mag. Lilijano 

Grosek na čelu in seveda tudi  za  sedanji Občinski 

svet Občine Vitanje, ki je s svojo odločitvijo podprl 

moj predlog o nakupu ustreznih prostorov in s tem 

premaknil problem z mrtve točke. 

V nadaljevanju ni šlo vse gladko, a kjer je volja, 

mora biti tudi pot.  

Premostili smo precej delikatnih težav pri ureditvi 

zemljiškoknjižnih zadev, potem so sledili tehnični 

posegi, kjer je bilo zaradi dobrih izvajalcev delo 

mirnejše in prijetnejše, kar nekaj težav pa nas je 

spremljalo pri ureditvi fasade.  

Po dokončno pridobljenih soglasjih je lekarna 

Vitanje 2. novembra letos lahko začela delati. 

Poleg lepih prostorov smo se Vitanjčani razveselili 

tudi prijazne farmacevtke mag. Dragice Černigoj, ki 

ji je uspelo takoj vzpostaviti pristen in domač 

odnos s strankami. 

Ob uradnem odprtju v petek, 27. novembra, smo 

se skušali zahvaliti vsem, ki so oz. ste pomagali pri 

uresničitvi načrtov. Zahvalili smo se javnemu 

zavodu Celjskih Lekarn, svetu omenjenega zavoda, 

direktorici mag. Lilijani Grosek, g. Malgaju za 

tehnične rešitve, izvajalcem – podjetju Kongrad in 

Fužinar. Zahvala  gre tudi mag. Srečku Fijavžu iz 

občinske uprave, ki je poskrbel za potrebno 

»papirologijo«, ter vsem nastopajočim, še posebej 

voditeljici ge. Bredi Jakop ter aktivu kmečkih žena, 

ki so poskrbele za posladek. 

Za konec še ugotovitev. 

Z vztrajnostjo, sodelovanjem, s potrpljenjem in 

kančkom dobre volje je vedno možno najti pot do 

uspeha. 

Naj nas ta misel spremlja pri naših  novih skupnih 

načrtih. 

Slavko Vetrih, 

Župan 
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PROJEKT SMUČARSKO TEKAŠKI CENTER NA 

ROGLI USPEŠNO NAPREDUJE 

Občina Zreče uspešno nadaljuje z aktivnostmi pri 

projektu »Smučarsko tekaški center Rogla«, 

katerega delno financira Evropska unija, in sicer iz 

Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija 

se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve 

regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-

2013, razvojne prioritete »Povezovanje naravnih in 

kulturnih potencialov«; prednostne usmeritve 

»Športno-rekreacijska infrastruktura.«  

Delež prispevka Evropske skupnosti v celotnih 

upravičenih javnih izdatkih je 53,53% od 62,97% 

upravičenih stroškov, in sicer Sredstva ESRR-EU v 

višini 2.786.125,75 EUR, kar predstavlja 85% in 

Sredstva ESRR-SLO v višini 491.669,25 EUR, kar 

predstavlja 15%. 

Aktivnosti investicije, ki predstavlja vlaganje v 

javno športno-rekreacijsko infrastrukturo, potekajo 

po predvidenem terminskem planu.  

Od podpisa pogodbe smo v okviru projekta 

Smučarsko tekaški center na Rogli v letu 2008 

izvedli naslednje aktivnosti: 

- izdelava investicijske dokumentacije, in sicer 

DIIP, Predinvesticijska zasnova ter 

investicijski program 

- izdelava projektne dokumentacije, in sicer 

PGD, PZI za štartno ciljni poligon na Rogli, 

idejna zasnova za večnamenski objekt in 

pripadajočo zunanjo ureditev ter idejna 

zasnova za tekaški poligon z vso pripadajočo 

infrastrukturo 

- dobava tehnološke opreme, in sicer dobava 

namenskega stroja za urejanje tekaških 

prog, dobava globinskega ozračevalca, 

dobava vozila za vleko priključka za ureditev 

tekaške linije, dobava usmerjevalnih in 

informativnih tabel, dobava motornih sani, 

dobava rezalca travne ruše, dobava 

namenskega stroja Ginzu groomer, dobava 

in montaža kardio opreme, dobava in 

montaža radijske postaje, dobava 

zasneževalne tehnike. 

 

V prvem četrtletju leta 2009 so bile izvedene 

aktivnosti v zvezi z nabavo pomožne opreme za 

izvedbo tekaških tekem, nabava ledis 

prikazovalnika (display) in nabava večnamenskega 

traktorja, ki bo služil za vzdrževanje letne steze za 

priprave, za vzdrževanje stadiona in zimsko službo. 

Novi smučarsko tekaški center Rogla v izgradnji 

V mesecu marcu 2009 so se pričele aktivnostmi 

tudi v zvezi z izdelavo projektne dokumentacije, in 

sicer izdelava projektne dokumentacije PGD s 

predhodno izdelanimi geomehanskimi analizami, 

PZI, PID za letno tekaško progo za rolkanje in 

akumulacijsko zajetje s servisnim objektom v 

okviru projekta »Smučarsko tekaški center na 

Rogli«. Izbran izvajalec projektne dokumentacije je 

bil Tega Invest d.o.o. iz Ljubljane. 

V mesecu maju 2009 je naročnik Občina Zreče 

izbrala in podpisala pogodbo s projektantom za 

izdelavo projektne dokumentacije PGD, PZI in 

izvedbo revizije projektne dokumentacije za 

večnamenski objekt in sicer z podjetjem Elite 

projektiranje in inženiring d.o.o. iz Krškega.  

Pred izbiro izvajalca za gradbena dela na 

omenjenem projektu je Občina Zreče izbrala 

izvajalca za strokovni nadzor in sicer Sing & S d.o.o. 

iz Ljubečne. 
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Meseca julija 2009 je bilo objavljeno javno naročilo 

za izgradnja štartno ciljnega prostora, letne 

tekaške steze za rolkanje ter vodno akumulacijo s 

servisnim objektom. Ponudbo so podali štirje 

ponudniki, od katerih je bilo izbrano podjetje CM 

Celje d.d., saj je podalo ekonomsko najugodnejšo 

ponudbo. Dela so se pričela v mesecu septembru 

2009. 

 

Gradnja zajema štartno ciljni prostor, ki bo 

oblikovan kot arena z dvema priključkoma na 

tekaške proge. Tako bo tekaški stadion med 

drugim namenjen različnim vrstam tekmovanj, 

tako tekmam najvišjega mednarodnega razreda 

kot tudi za množične rekreativne prireditve. V 

zimskem času bo namenjen tekmovalnim 

prireditvam v smučarskem teku, v letnem času pa 

uporabljen kot nogometno igrišče z obodno 

asfaltno stezo za rolkanje. Letna tekaška steza za 

rolkanje se izvede na območju med novim 

stadionom in obstoječim letnim stadionom. Poteka 

delno ob cesti in parkirišču, delno po travniku in 

skozi gozd. Širina je 3 m. 

Za zagotovitev potrebnih količin vode za 

zasneževanje smučarsko tekaškega centra na Rogli 

je predvidena izgradnja vodne akumulacije. 

Predvidena prostornina vodne akumulacije bo 

25000 m3 in bo  zadoščala za enkratno zasnežitev 

50 ha smučišč.  

V delu nasipa v JZ robu nasipa  akumulacijskega 

zajetja je predvidena postavitev servisnega 

objekta. Površina objekta bo 9000 m2, površina 

vodne linije pa 6700 m2  

V objektu bodo prostori črpališča za potrebe 

zasneževalnega sistema, transformatorska postaja 

za potrebe smučarsko tekaškega centra in garaža 

za teptalne stroje s shrambo opreme za potrebe 

vzdrževanja tekaškega poligona. 

Do 15. 11. 2009 bodo na terenu izvedena dela v 

skladu s terminskim planom in vremenskimi 

razmerami. Na terenu je bila izvedena že večina 

zemeljskih del za vse štiri faze projekta in 

temeljenje servisnega objekta. 

V letošnjem letu še Občina Zreče v sklopu 

omenjenega projekta načrtuje še izbiro izvajalca za 

izgradnjo večnamenskega objekta.  

 

Sandra Godec Mavhar 

 

 

 

OKROGLA MIZA V ZREČAH »OBČINA PO MERI 

INVALIDOV« 

V pripravah na okroglo mizo projekta »Občina po 

meri invalidov« poteka zbiranje predlogov, pobud 

in mnenj občanov o težavah s katerimi se srečujejo 

invalidi, ter tudi drugi gibalno ovirani  (starejši, 

nosečnice, mamice z otroškimi vozički …) v naši 

občini. 

Opravljen je bil prvi terenski ogled kritičnih točk 

oziroma tektonskih ovir za invalide. S pomočjo 

Osnovne šole Zreče smo med starši otrok, ki 

obiskujejo OŠ Zreče in njene podružnice izvedli 

anketo, s pomočjo katere smo pridobili podatke o 

potrebah in željah občanov v tem projektu. Anketo 

smo s pomočjo predsednikov Krajevnih skupnosti 

izvedli tudi med krajani posameznih krajevnih 

skupnosti ter tako pridobili podatke tudi  o ovirah 
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za invalide ne le v centru mesta, temveč tudi v 

naseljih in krajih izven mestnega jedra. 

Rezultati ankete ter zbrani material iz terenskih 

ogledov bo predstavljen na okrogli mizi, ki bo 

predvidoma konec meseca novembra 2009. 

 

Katjuša Črešnar 

 

 

 

UREDITEV IGRIŠČA SKOMARJE 

Po podpisu pogodbe o sofinanciranju z 

Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano smo s sklepom o uvedbi postopka začeli 

z zbiranjem ponudb po ZJN in v novembru 2008 

začeli z deli. Vremenske razmere so še dopuščale 

izvedbo zemeljskih del: odkop humusa in odvoz na 

deponijo, odkop zemlje z odvozom in navoz 

tampona. 

Igrišče na Skomarju 

Zaradi izravnave terena in navoza tampona so 

nastale težave pri postavitvi dela ograje na igrišču 

Resnik. V neposredni bližini je namreč daljnovod, 

katerega naj bi Elektro Maribor prestavil oz. vsaj 

oplaščil žice – izvedba je bila predvidena že v letu 

2008. Brez prestavitve bi lahko bila postavitev 

ograje v delu kjer se daljnovodu preveč približa 

nevarna. Agencijo smo zato zaprosili za soglasje k 

podaljšanju roka dokončanja del do 30.9.2009. 

Elektro Maribor je dela izvedel v juliju, zato smo 

lahko v avgustu dokončali tudi igrišči. Postavljena 

je ograja, nameščeni koši in klopi, izdelane 

tankoslojne označbe, obnovljeni nogometni goli, 

dobavljena mreža in nosilni stebri za odbojko. 

Dodatno pa smo morali utrditi in zavarovati 

spodnji rob igrišča v Skomarju s kamnito zložbo. 

Glede na izražen velik interes za nogometne gole 

smo prav tako dodatno obnovili gole za igrišče v 

Resniku. 

Obe igrišči smo se odločili v naslednjem letu 

asfaltirati, za kar moramo še pridobiti gradbeno 

dovoljenje. Takrat bomo tudi postavili robnike in 

dodatno uredili še razsvetljavo ter odvodnjavanje s 

strehe šole. 

 

Milena Slatinek 
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LEADER – PRILOŽNOST ZA ČRPANJE 

EVROPSKIH SREDSTEV ZA RAZVOJ PODEŽELJA 

Lokalna akcijska skupina »Od Pohorja do 

Bohorja« za aktiven podeželski utrip 

Program razvoja podeželja RS ponuja možnosti 

črpanja nepovratnih sredstev za razvoj kmetijstva 

in podeželja skozi različne ukrepe štirih osi. 

Medtem ko so za posameznike, kmetije, podjetja 

in institucije namenjena predvsem sredstva prvih 

treh osi, je 4. os oz. os Leader namenjena 

vzpostavljenim delujočim lokalnim akcijskim 

skupinam, da same izberejo projekte, ki so zanje 

pomembni in bodo prispevali k realizaciji ciljev, ki 

so si jih zastavile v lokalnih razvojnih strategijah, to 

je strateški dokument z opredeljenimi razvojnimi 

problemi, potenciali in cilji. 

 

LAS »Od Pohorja do Bohorja« (v nadaljevanju: 

LAS) povezuje predstavnike treh sektorjev: 

zasebnega, javnega in ekonomskega iz občin  

 

 

 

Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, 

Šentjur, Vitanje in Zreče ter s svojimi pobudami in 

projekti črpa del sredstev iz evropskega 

kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Program 

Leader je namenjen vsem zainteresiranim, ki že 

izvajajo najrazličnejše aktivnosti, s skupnim ciljem 

zagotoviti nadaljnji razvoj podeželja, izboljšati 

kvaliteto bivanja v svojem okolju ter tako 

prispevati h koristim za širše družbeno okolje. 

Za izvedbo lokalne razvojne strategije je 

odgovoren upravljalec LAS »Od Pohorja do 

Bohorja«, t.j. Razvojna agencija Kozjansko, ki skrbi 

za delovanje LAS ter je kontaktna oseba za Leader 

pisarno na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano (v nadaljevanju: MKGP).  

Rezultat že izvedenih projektov je urejena zbirka 

ljudskega pevca Jurija Vodovnika na Skomarju v 

Zrečah, vzpostavljena in označena Guzajeva 

pohodna pot, ki poteka po Prevorju, Planini in 

Dobju, označena in trasirana pohodna pot po 

obronkih Dobrne, nadgrajen spletni portal 

Podezelje.com, kjer imajo možnost svoje 

predstavitve podeželski ponudniki z območja LAS, 

vzpostavljena kmečka tržnica v Vitanju, na kateri 

vsako soboto dopoldne svoje pridelke in izdelke 

prodajajo okoliški ponudniki. Rezultat zaključenih 

projektnih aktivnosti je tudi izveden teden starih 

obrti in običajev v Dobju ter izdelan register 

mojstrov starih obrti in običajev v Dobju in izvedba 

številnih programov usposabljanj na različne teme: 

ohranjanje podeželja, iskanje tržnih poti na 

kmetijah, okoljske delavnice, kulinarika nekoč in 

danes, komunikacija z gosti, tečaji v tujem jeziku, 

računovodstvo, restavriranje, ročno kovanje, ročno 

in strojno šivanje. 

LAS »OD POHORJA DO BOHORJA« 
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V okviru izvajanja pristopa Leader je možno 

pridobiti sredstva za najrazličnejše akcije in 

projekte, ki pa morajo prispevati k uresničevanju 

širše družbene koristnosti. LAS »Od Pohorja do 

Bohorja« je pripravila od leta 2008 do leta 2010 že 

26 projektov, od tega je 7 zaključenih, 9 jih je v 

izvajanju, 10 projektov smo v septembru oddali na 

MKGP kot del Letnega izvedbenega načrta (v 

nadaljevanju: LIN) za leto 2010 in čakamo na 

potrditev projektov v LIN za leto 2010 s strani 

MKGP. LAS izbira projekte na vsakoletnem javnem 

pozivu, v naslednjem letu se načrtuje objava 

javnega poziva v spomladanskih mesecih, takrat se 

bodo tudi zbirale projektne prijave za leto 2011. 

Skupna vrednost vseh 7 projektov iz LIN za leto 

2008 je 218.705,00 €, od tega znašajo Leader 

sredstva 96.855,00 €. Pet projektov iz Letnega 

izvedbenega načrta za leto 2008 je že zaključenih, 

med njimi je že vzpostavljena tržnica v Vitanju. 

Društvo kmetic Lipa Vitanje je skupaj s turističnim 

društvom Vitanje in Občino Vitanje vzpostavilo 

kmečko tržnico, na kateri se s svojimi pridelki in 

izdelki (kruh, pecivo, potice, kislo zelje, kisla repa, 

rezanci, sir, zelišča, zelenjava ...) vsako soboto 

predstavljajo članice Društva kmečkih žena Lipa 

Vitanje. 

 
Otvoritev Vodovnikove zbirke na Skomarju 

Zaključil se je tudi projekt Vodovnikova zbirka. Pri 

ureditvi Vodovnikove zbirke, v nekdanjem župnišču 

v Skomarju, so sodelovali KS Skomarje, TD 

Skomarje, Martin Mrzdovnik, KUD Skomarje in 

Občina Zreče. V okviru projekta so se zbirali 

razstavni predmeti, uredila se je zbirka, izdelalo 

promocijsko gradivo, izvedle delavnice ter ob 

zaključku projekta otvoritev s kulturnim 

dogodkom. 

Skozi aktivnosti projekta »Razvijanje sposobnosti 

podeželskega prebivalstva za aktivno uporabo 

interneta prek podeželskega spletnega portala« 

smo usposobili in animirali prebivalce območja 

LAS, da lahko sami aktivno sodelujejo pri 

oblikovanju portala Podezelje.com in jim 

predstavili kakšne prednosti na splošno omogoča 

aktivna uporaba interneta, katerega pomen je tako 

lokalno kot globalno iz dneva v dan večji. 

Na območju Prevorja, Planine in Dobja je še vedno 

živ lik razbojnika Guzaja, zato se je KS Prevorje s KS 

Planina in Občino Dobje odločila ohraniti in oživiti 

zgodbo o Guzaju z ureditvijo tematsko pohodne 

poti ter tako privabiti turiste in obiskovalce na 

območje, ki je bogato s kulturno in naravno 

dediščino. Projekt »Na poti z Guzajem« se je 

zaključil letos avgusta. 

 
Kulturni program v okviru projekta 

Na poti z Guzajem 

Na Dobrni so v okviru projekta Ureditev pohodnih 

poti uredili, trasirali in označili pohodno pot, ki 

poteka po obronkih občine oz. kot so jo 

poimenovali člani Planinskega društva Dobrna »Od 

Miklavža do Miklavža«. 
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Pohodne poti v občini Dobrna 

Zgoraj navedeni projekti so del Letnega 

izvedbenega načrta (LIN) za leto 2008. Tekoča 

projekta iz LIN za leto 2008 sta še dva: Dobrote 

podeželja oživljajo Stari trg, kjer si Občina 

Slovenske Konjice prizadeva ohraniti staro mestno 

jedro in urediti primeren prostor za prodajo 

lokalnih proizvodov in projekt Izboljšaj svojo 

lokalno skupnost, kjer želijo na podeželskem 

območju občine Šentjur, v posameznih krajevnih 

skupnosti, prebuditi mladostniški ustvarjalni 

potencial ter mladim omogočiti aktivno udeležbo 

pri soustvarjanju življenja v lokalni skupnosti, da 

začutijo pripadnost domačemu kraju. Projektne 

aktivnosti se zaključijo decembra letos.  

Celotna vrednost 9 potrjenih projektov za leto 

2009 je 233.207,00 €, sredstva Leader programa 

znašajo 121.834,00 €. V izvajanju je tudi 9 

projektov iz LIN za leto 2009, od tega sta dva 

zaključena, Učeče se podeželje ter Teden starih 

obrti in običajev v Dobju. V projektu Učeče se 

podeželje: Iz preteklosti v sedanjost za prihodnost 

so se izvedli programi usposabljanj, z namenom 

približati ciljnim skupinam programe ter jih 

osvestiti o načinu vseživljenjskega učenja kot 

merila kakovosti življenja. 

V Dobju so evidentirali še ohranjena stara znanja, 

obrti, opravila in običaje ter priredili Teden starih 

obrti ter običajev v okviru istoimenskega projekta. 

 
Mojstra pri delu na Tednu starih obrti in običajev 

v Dobju 

Povečati osveščenost prebivalstva o prednostih 

lokalne samooskrbe ter na inovativen način 

vzpostaviti lokalno samooskrbo z živili tudi v praksi 

je cilj projekta Mobilna lokalna tržnica. V okviru 

projekta Ureditev tematsko-učne poti Oplotniški 

vintgar se bo uredilo in ohranilo naravno območje 

ob potoku Oplotnica, ki je bilo v preteklosti zelo 

pomembno za lokalno prebivalstvo, saj mu je 

predstavljalo pomemben vir dohodka. Ureditev 

kraško vodne učne poti in geografsko zgodovinske 

učne poti na območju KS Ponikva bo prispevalo k 

ohranitvi pestre naravne in kulturne dediščine 

kraja v projektu Učne poti po Ponikvi. Ureditev 

skupnega prostora, t.j. posodobitev obstoječe kleti 

v Vinogradnikovo učno klet za potrebe 

izobraževanja in za pridobitev društvenega 

prostora za Vinogradniško društvo Šentjur in 

društvo Oldtimer Šentjur je namen projekta 

Vinogradnikova učna klet. Prepletanje niti 

preteklosti v sedanjosti skozi ohranjanje bogate 

kulturne dediščine (tradicionalna znanja, navade, 

kulinariko, oblačilno kulturo, duhovno kulturo) in 

le-to prenesti predvsem na mlade generacije je cilj 

istoimenskega projekta, ki se zaključi v decembru 

2009. 
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Obnovljena železniška postaja v Zrečah 

 V Zrečah so v projektu Obnova železniške postaje 

pristopili k obnovi in zaščiti  obstoječe vlakovne 

kompozicije in s tem prispevali k ohranjanju 

kulturne dediščine kraja. 

Skozi aktivnosti projekta Kneippovi parki 

podeželja od Pohorja do Bohorja želijo spodbuditi 

uporabo lokalnih virov na inovativen način, to je z 

razvojem in promocijo Kneippovih aktivnih parkov, 

ki omogočajo izkoristek neokrnjene narave in 

bogate kulturne dediščine LAS območja. 

 
Strokovna ekskurzija na temo Kneippovih parkov 

v kraju Bad Wörishofen v Nemčiji 

V LIN za leto 2010 je vključenih 10 projektov: Do 

znanja preko izobraževanja – marketing, trženje, 

pr, računalništvo, Gozdna učna pot Dobrna, Vsaka 

vas seže v deveto mesto, Dodajanje vrednosti 

travniškim sadovnjakom, Z objektivom na lov, 

Srčkova učna pot, Najdi svojo pot, Živi muzej na 

Konjiškem gradu – poletje 2010, Od Rifnika do 

Rifnika in Ohranjanje etnoloških predmetov. 

Skupna vrednost vseh 10 projektov je 354.441,00 

€. Leader sredstva skupaj znašajo 159.127,00 €. 

Sedem projektov je enoletnih, trije so dvoletni. 

Prijavitelji so društva, javni zavodi, občine. 

Projekti, ki se izvajajo na celotnem območju LAS, 

bodo prispevali in že prispevajo k ustrezni družbeni 

in fizični infrastrukturi, k ohranjanju delovnih mest, 

obogatitvi obstoječe ponudbe, večji 

prepoznavnosti, dvigu izobrazbene ravni ter večji 

povezanosti, s čimer se krepi medsebojna 

povezanost ter sodelovanje posameznikov in 

organizacij pri sprejemanju odločitev in njihovi 

realizaciji, na ta način se prispeva k ohranjanju 

specifične identitete podeželskega območja ter se 

hkrati izboljšujejo razvojne možnosti območja »Od 

Pohorja do Bohorja«. 

 

Jelena Zupanc, RA Kozjansko, 

upravljalec LAS »Od Pohorja do Bohorja« 

 

 

 

OB ZAKLJUČKU PROJEKTA »UREDITEV 

POHODNIH POTI – POTI PO OBRONKIH 

OBČINE DOBRNA« 

Ob zaključku projekta Ureditev pohodnih poti, ki je 

bil v petek, 30. oktobra 2009, v Gasilskem domu 

Dobrna, je bila predstavljena na novo odprta 

pohodna pot po obronkih Občine Dobrna, ki so jo 

člani Planinskega društva Dobrna poimenovali od 

Miklavža do Miklavža. 

Same predstavitve projekta so se udeležili župan 

Občine Dobrna, g. Martin Brecl, svetniki in 

predstavniki Občine Dobrna, predstavnica Term 
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Dobrna, ga. Barbara S. Špegelj, predsednica 

Meddruštvenega odbora planinskih društev 

Savinjska, ga. Manja Rajh, lastniki zemljišč vrhov, 

kjer so postavljene skrinjice, člani PD Dobrna, 

različni mediji in predstavniki ostale širše javnosti. 

Projekt pomembno prispeva k pomenu 

pohodništva in stika ljudi z naravo in k 

ozaveščenosti ljudi o zdravem načinu življenja ter 

gibanja. Označena in trasirana pot je zelo zanimiva, 

saj poteka po obronkih Občine Dobrna, od enega 

vrha do drugega. Za marsikoga bo pot z 

označenimi vrhovi pomenila nek nov izziv, da 

prehodi to pot in obišče označen vrh ter uživa v 

lepi naravi in čudovitem razgledu v dolino.  

Na vrhovih: Zavrh (907 m), Vinski vrh (557 m), 

Aleksandrov vrh (606 m) in Visoko (991 m) so 

postavljene skrinjice, v katerih so štampiljke in 

vpisne knjige, kamor se lahko pohodnik vpiše, ko 

osvoji vrh in si ožigosa planinsko knjižico ali kakšno 

drugo stvar. Za zaslužen počitek so na poti 

postavljene klopi. Pot po obronkih občine oz. od 

Miklavža do Miklavža je označena s smernimi 

tablami in markirana s klobučki, pot je očiščena in 

lepo speljana. Izdelan je bil tudi žepni zemljevid z 

opisi poti v Občini Dobrna. Pot vodi tudi preko 

najvišjega vrha Občine Dobrna, to je Štrukljev vrh, 

ki meri 1.227 m. 

Projekt »Ureditev pohodnih poti« je sofinanciran iz 

evropskega kmetijskega sklada, os Leader, pod 

okriljem Lokalne akcijske skupine »Od Pohorja do 

Bohorja«. Stopnja sofinanciranja skupnih 

upravičenih stroškov projekta, ki ga sofinancirajo 

EU, MKGP in LAS je 50 % oziroma 2.773 €. Projekt 

je bil izveden tudi z ogromno prostovoljnega dela 

članov Planinskega društva Dobrna, katerim gre 

velika zahvala pri sami izvedbi projekta, še posebej 

predsedniku PD Dobrna, g. Andreju Pušniku, g. 

Stanislavu Božniku, g. Francu Horjaku, g. Boltežarju 

Orlčniku, g. Ivanu Zagruševcem in g. Pavliju Žužku. 

V ureditev pohodne poti po obronkih občine je bilo 

vloženega veliko prostovoljnega dela članov PD 

Dobrna in res iskrena hvala vsem, ki ste z veseljem 

delali na projektu. V projektu je administrativno 

strokovno in finančno pomoč nudila Občina 

Dobrna, ki je bila partner v projektu. Projekt je del 

Letnega izvedbenega načrta za leto 2008, 

projektne aktivnosti so potekale od oktobra 2008 

do oktobra letos. 

Zemljevid pohodnih poti 

Še nekaj karakteristik celotne poti: 

- začetna lokacija: Dobrna, 

- končna lokacija: Sv. Miklavž v Vrbi, 

- skupno vzpona: 1.939 m, 

- skupno spusta: 1.873,6 m, 

- skupni čas: 10 ur in 32 minut (to je hitra 

hoja brez počitkov), 

- skupna razdalja vzpona: 14.983,2 m, 

- skupna razdalja spusta: 14.750,7 m, 

- skupna razdalja po reliefu: 31.305,3 m, 

- najnižja višina: 334,3 m, 

- najvišja višina: 1.227 m. 
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Pohodnik si lahko izbere kot cilj tudi osvojitev 

samo enega izmed vrhov v enem dnevu, saj je pot 

označena v obe smeri. Vsem pohodnikom želimo 

čim lažji korak in veliko radosti in lepih trenutkov 

na poti. 

 

Bogdana Mešl 

 

 

 

UREJENA VODOVNIKOVA ZBIRKA 

S ciljem prispevati k ohranjanju kulturne dediščine, 

osveščati o pomenu njenega ohranjanja ter krepiti 

pripadnost in identiteto območja, se je v okviru 

projekta »Vodovnikova zbirka« pristopilo k ureditvi 

prostora za postavitev stalne razstave o Juriju 

Vodovniku in kulturni dediščini kraja v župnišču v 

Skomarju, kjer je bilo pred leti obnovljeno ostrešje, 

pridobljeno pa je bilo tudi soglasje Zavoda za 

varstvo kulturne dediščine za sanacijo celotnega 

objekta. 

 
Na otvoritvi Vodovnikove zbirke 

Projekt se je izvajal od septembra 2008 do maja 

2009. Izvedene so bile naslednje aktivnosti: 

- nujna ureditvena dela, ki so omogočila 

vzpostavitev celovite zbirke iz življenja Jurija 

Vodovnika in zgodovine kraja Skomarje 

(drenaža ob severni fasadi,  sanacija vlažnih 

zidov, zamenjava lesenega dotrajanega 

stropnega nosilca, sanacija podov, 

elektroinštalacij, sanacija razpok in oplesk 

sten z apnenim beležem in izvedbo 

poslikave sten s šablono po obstoječem 

vzorcu in sanacija oken, 

- ureditev sanitarij, 

- oblikovanje koncepta in postavitev zbirke (v 

sodelovanju z etnologom dr. Vitom 

Hazlerjem, magistrom Igorjem Cvetkom, 

oblikovalcem Borkom Tepina in seveda 

Martinom Mrzdovnikom), 

- priprava promocijskega gradiva - zloženka in 

informiranje, 

- izvedba treh delavnic (dve obsežnejši na 

temo »noše iz časa Jurija Vodovnika« je 

organiziral KUD Jurij Vodovnik iz Skomarja) 

- ob zaključku projekta pa je bila izvedena 

otvoritev s kulturnim dogodkom (26. 4. 

2009 na Jurjevo nedeljo), kjer so v bogatem 

kulturnem programu združili moči mladi iz 

Skomarja, KUD Jurij Vodovnik, KUD Vladko 

Mohorič in Turistično društvo Skomarje. 

Vrednost projekta je bila cca 38.000 €, s strani 

MKGP, preko Lokalne akcijske skupine »Od Pohorja 

do Bohorja«, pričakujemo sofinanciranje v višini 

10.600 €. S temi sredstvi pa bomo uredili še kletne 

prostore.  

Samo v letošnjem letu si je zbirko ogledalo že 

preko 700 ljudi.   

 

Milena Slatinek 
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NEKOČ JE BIL PRIJAZEN VLAK 

V petek, 20. novembra 2009, je pri obnovljeni 

železniški postaji v Zrečah, potekala prireditev ob 

zaključku projekta »Obnova železniške postaje v 

Zrečah«. Projekt je sofinanciran iz evropskega 

kmetijskega sklada, os Leader in je del Letnega 

izvedbenega načrta LAS »Od Pohorja do Bohorja« 

za leto 2009.  

Ob 11:00 uri je bila tiskovna konferenca, ob 12:00 

uri pa svečano odprtje, vse do 17:00 so bili 

organizirani vodeni ogledi. Projektne aktivnosti 

zajemajo obnovo in zaščito zreškega vlaka, delno 

obnovo postajne zgradbe (čakalnica in peron) ter 

ureditev muzejskih zbirk (o železniški progi 

Poljčane-Konjice-Zreče, o ansamblu Zreški kovači 

in o novejših dogodkih v zvezi z ohranjanjem 

spomina na to progo).  

 
Obnovljena parna lokomotiva v Zrečah 

Nosilec projekta je KUD Vladko Mohorič Zreče, 

najstarejše kulturno društvo v občini s projektnima 

parterjema Občino Zreče, ki sofinancira projekt, in 

ZŠAM Zreče, ki ima svoje društvene prostore v 

postajni zgradbi in je že doslej skrbelo za vlak. 

V okviru projekta so bile predvidene naslednje 

aktivnosti: 

1. Obnova lokomotive in vagona 

2. Ureditev peronskega dela in čakalnice 

3. Ureditev muzejske zbirke 

4. Izdelava promocijskega gradiva 

 

Ker se je po začetku izvajanja projekta izkazalo, da 

sta zgradba in vlakovna kompozicija v bistveno 

slabšem stanju, kot je bilo predvideno in ker je bilo 

ugotovljeno, da je smiselno izvesti tudi nekatera 

prvotno nepredvidena dela (odstranitev betonske 

plošče in stare greznice, izravnava celotnega 

terena, predpriprave za dovod plina, popravilo 

fasade, podaljšanje železniške proge, popravilo 

tudi drugih dveh vagonov, ureditev sanitarij) se je 

obseg aktivnosti znatno povečal in je bilo potrebno 

zagotoviti tudi dodatna sredstva. 

Iz proračuna Občine Zreče so se v letu 2009 projekt 

in dodatna dela financirala v vrednosti 38.203 EUR, 

manjkajoči del je zagotovil nosilec projekta, KUD 

Vladko Mohorič. 

V okviru projekta je bilo opravljenega veliko 

prostovoljnega dela posameznikov, pridobili smo 

tudi nekaj donacij v obliki denarnih prispevkov, 

materiala in nezaračunanih storitev 

 

Katjuša Črešnar, Jelena Zupanc 

 

 

 

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA »OD POHORJA 

DO BOHORJA« NA STROKOVNI EKSKURZIJI V 

NEMČIJI, V BAD WÖRISHOFNU, CENTRU 

KNEIPPOVE IDEJE 

Razvojna agencija Kozjansko je, v sredo 21. 

oktobra 2009, organizirala strokovno ekskurzijo 

»Ogled dobrih praks Kneippovih parkov«. 

Ekskurzija je bila izvedena v okviru projekta 

»Kneippovi parki podeželja od Pohorja do 

Bohorja«, ki je sofinanciran s strani Leader 

programa in je del Letnega izvedbenega načrta 

(LIN) za leto 2009. Strokovne ekskurzije so se 
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udeležili predstavniki partnerskih občin v projektu: 

Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, 

Šentjur, Vitanje in Zreče, potencialni ponudniki 

storitev Kneippovega parka s celotnega območja 

ter sodelavci RA Kozjansko. 

 Bad Wörishofen je sedež Kneippovega združenja 

in sedež znanega Kneippovega zdravilišča. Tukaj je 

duhovnik Sebastian Kneipp deloval od leta 1855 in 

razvil koncept zdravljenja, temelječ na 5 

elementih: voda, gibanje, prehrana, zelišča, um. V 

kraju se v uspešno turistično zgodbo povezuje 

malo in veliko podjetništvo, društvene dejavnosti, 

akademija, vrtec, organizatorji dogodkov, 

turistične agencije. Dobro so povezani tudi z 

Uradom za zdravje in preventivo v Berlinu in s 

številnimi turističnimi organizacijami, tako na 

strani ponudbe kot povpraševanja. Njihov koncept 

v izpeljankah uporabljajo tudi drugod po svetu, 

zlasti v Avstriji. Spremljala nas je mag. Slavka 

Gojčič, podjetnica, profesorica in priznana 

poznavalka Kneippa, avtorica številnih knjig in 

raziskav s področja wellnessa ter tesna zunanja 

sodelavka Direktorata za turizem in Slovenske 

turistične organizacije. 

Kmetija Lang v kraju Bad Wörishofen 

 V kraju Bad Wörishofen, centru in središču 

Kneippove ideje, smo si ogledali turistični 

kompleks, ki ga sestavljajo počitniška stanovanja, 

wellness in kmetija Lang (kot primer vključevanja 

malega podjetnika v centralno turistično ponudbo 

kraja). Pod strokovnim vodstvom smo si ogledali 

Kneippov park ter turistično ponudbo in 

znamenitosti mesteca Bad Wörishofen, obiskali 

Kneippovo akademijo, kjer so nam predstavili 

strategijo in standarde Kneippove filozofije ter 

ponudbo. Na koncu smo imeli delovno srečanje z 

direktorjem zdraviliške uprave, g. Hoheneggom, ki 

je hkrati povezovalec in razvojni usmerjevalec 

celotne ponudbe kraja. 

 Udeleženci strokovne ekskurzije so bili enotnega 

mnenja, da je tovrstno druženje z ogledi dobrih 

praks priložnost za izmenjavo izkušenj, za 

plemenitenje zamisli in kot spodbuda za razvoj in 

udejanjanje inovativnih, novih idej na podeželju. 

 

Breda Retuznik, RA Kozjansko 
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PRVI MIKLAVŽEV SEJEM V ŠENTJURJU 

Miklavžev sejem v Zgornjem trgu se je prvič zgodil 

v soboto, 5. decembra.  

Glavna organizatorja prireditve, Razvojna agencija 

Kozjansko in TIC Šentjur, sta skupaj z Občino 

Šentjur in Javnim skladom RS za kulturne 

dejavnosti, območna izpostava Šentjur, 

organizirala prvi Miklavžev sejem v zgornjem trgu z 

namenom pričarati čarobno decembrsko vzdušje v 

starem trškem jedru pred cerkvijo sv. Jurija v 

Šentjurju, ter predstaviti izbrano lokalno ponudbo 

domačih izdelkov širši javnosti.  

Obiskovalci so dobili navdih za nakup drobnih 

izvirnih decembrskih pozornosti znotraj bogate 

lokalne ponudbe. 

 
Prvi Miklavžev sejem v Zgornjem trgu v Šentjurju 

na ploščadi pred cerkvijo sv. Jurija 

Devetnajst ponudnikov, predvsem lokalnih in 

nekaj iz širšega območja okolice, se je predstavilo 

domači javnosti na prvem Miklavževem sejmu v 

Zgornjem trgu. Namen sejma je bila promocija 

pestre lokalne ponudbe domače in umetne obrti 

ter kulinaričnih, enoloških in zeliščarskih izdelkov 

ter oživitev Zgornjega trga v prazničnem vzdušju,  

 

 

 

ob prihodu sv. Miklavža. Ta je otroke obdaril v 

cerkvi sv. Jurija, vzporedno pa je pred 

cerkvijo potekal Miklavžev sejem.  

Med stojnicami se je zvrstilo precej obiskovalcev, 

ki so z zanimanjem in navdušenjem pozdravljali 

prireditev. Obiskovalci sejma so lahko izbirali med 

bogato prodajno ponudbo, ki so jo pripravili 

ponudniki.  

Čebelarske izdelke čebelarske družine Blagovna, 

bogato ponudbo peciva društva kmetic Mavrica, 

enološke izdelke, ki so jih prodajali člani 

vinogradniškega društva Šentjur, bogat nabor 

zeliščarskih izdelkov Zeliščne kmetije Kalan, 

izdelke iz pirine moke ekološke kmetije Cesar, 

glinene izdelke Mihaele Jezernik, ročno pletene 

copatke Ide Korošec in Milene Golob ter pletene 

izdelke pletenin Koštrun, unikatni nakit avtorice 

Mateje Bobek, kulinarično ponudbo Kozjanske 

domačije, ponudbo Viljamovke Gašparič, lesene 

igrače Pahovnik Franca ter prodajno in 

promocijsko ponudbo Turistično informacijskega 

centra Šentjur. Izbrano ponudbo svojih izdelkov so 

predstavili tudi Varstveno delovni center Šentjur, 

Šolski center Šentjur in Osnovna šola Franja 

Malgaja Šentjur. Gostilna Jug je skrbela za 

gostinsko ponudbo in za med je šlo predvsem 

kuhano vino, ki je grelo obiskovalce.  

V času sejma sta bili odprti tudi muzejski zbirki 

Zakladi Rifnika in Ipavčeva hiša, kjer sta bila 

zagotovljena brezplačen vstop in strokovno 

vodenje po zbirkah in kar nekaj obiskovalcev je 

izkoristilo tudi to priložnost za boljše poznavanje 

kulturne in zgodovinske ponudbe kraja.  

Prireditev je bila v nizu številnih šentjurskih 

dogodkov simpatičen napovednik veselega 

decembra v Šentjurju. Čudovit prostor pred 

TURIZEM 
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cerkvijo sv. Jurija je minulo soboto oživel in z njim 

ves Zgornji trg, ki je žarel v posebnem prazničnem 

vzdušju. Zadovoljni so bili tako obiskovalci kot 

sejmarji. 

Maša Kladnik, TIC Šentjur 
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MARTINOV KONCERT ŽENSKE VOKALNE 

SKUPINE DOBRNA 

Leto je hitro minilo in nastopil je čas, da je ŽVS  

Dobrna pripravila Martinov koncert. Potekal je 13. 

novembra v dvorani Zdraviliškega doma. Bil je 

petek, 13., nesrečen dan, pravijo. Vendar ne za 

nas! Nič takega se ni zgodilo, da bi lahko rekle, da 

nam je ta datum prinesel nesrečo. Nasprotno … 

vse je šlo tako, kot je moralo iti, kar je dobro, kajti 

prvič smo na takšnem večjem koncertu nastopile z 

našo novo zborovodkinjo, gdč. Marino Hrovat. 

Letos smo v goste povabile same člane KUD 

Dobrna: Vokalni sekstet Vigred Dobrna in Folklorno 

skupino Dobrna. Še enkrat se jim zahvaljujem, da 

so se odzvali našemu povabilu in popestrili večer. 

Na koncu so zaigrali še muzikantje folklorne 

skupine in poskrbeli, da so obiskovalce koncerta 

zasrbele pete. Seveda pa ni manjkala niti kapljica 

domačega vina in skupna pesem, ki smo jo vsi 

skupaj zapeli. 

 
Ženska vokalna skupina Dobrna 

Kar lepo število gostov je bilo na našem koncertu. 

Želimo pa si, da bi prišlo več Dobrnčanov. Pa naj bo 

to povabilo vsem, da nas pridete poslušat na 

naslednjo prireditev, ki jo bomo pripravile že v 

novih prostorih. 

 

 

 

Navada pri koncertih je, da se zahvalimo vsem, ki 

so nam kakorkoli pomagali. Največja zahvala pa je 

namenjena pevkam, ki v delo vložijo veliko truda in 

svojega prostega časa. Vem, da je včasih težko priti 

na vaje, ni prave volje za obisk vaj, zgodi se kaj 

pomembnega in ne moreš priti … Kot predsednica 

zbora si želim, da bi vztrajale še naprej. Mislim, da 

lepi in zabavni trenutki, ki se zgodijo na vajah, 

odtehtajo slabo voljo ob morebitnih težavah. 

Predsednica ŽVS: 

Mateja Golčer 

 

 

 

ETNO DOBRNA PRVIČ 

Želja, da bi se ustvarjalci etno glasbe srečali in 

družili, je bila že dalj časa prisotna. V Turističnem 

društvu Dobrna smo se odločili projekt tudi 

izpeljati. V sodelovanju z Jožetom Polenekom smo 

določili datum, 17. oktober, in res je bila čudovita 

sobota. Ambient pri Hiši kulturne dediščine je za 

takšne dogodke naravnost fantastičen, saj ponuja 

prostor s preteklostjo. Polno zgodb se sliši, ko 

pridejo skupaj ljudje, ki ustvarjajo etno glasbo.  

Nastopili so: domači Veseli fušarji, Konovski 

štrajharji, Pevci in godci Reber, Vrajeva peč, 

Joškova banda, Njivski kvintet, Suha špaga in Trio 

adijo. Za dobro glasbeno spremljavo in nadaljnjo 

zabavo je poskrbel mlad narodnozabavni Vaški 

trio. Za domačo hrano je poskrbela ekipa turistične 

kmetije Pri Minki in nazdravljalo se je z domačim 

moštom. 

KULTURA 
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Nastopajoči na prireditvi Etno Dobrna PRVIČ 

Veselo, hudomušno in domače je prireditev 

povezoval Štamperlov Pepi. Mogoče pa prihodnje 

leto izpeljemo Etno Dobrna DRUGIČ. Hvaležni smo 

vsem, ki ste svoj čas žrtvovali in naredili vse, da je 

bila prireditev dobra.  

 

Turistično društvo Dobrna  

 

 

 

POŠTNE ZNAMKE IN VESOLJE 

Pred nami sta dva najlepša praznika božič in novo 

leto. Oba sta pospremljana s številnimi 

dobroželjnimi dogodki, obdarovanji, lepimi 

spomini in željami, z družinskimi in raznoterimi 

srečanji ter že mnoga leta z majhnimi, vendar 

VELIKIMI pozornostmi v obliki pisanih voščil. 

Ob vsem bogastvu tovrstnih voščil pa ne moremo 

mimo obvezne opreme le-teh, to je poštne 

znamke*. Verjetno ga ni med nami, ki si ne ogleda 

te drobcene, lepo oblikovane in vedno zanimive 

sličice. Zato morda ne bo odveč, da se pobliže 

seznanimo z njo. 

Zgodovina poštnega prometa sega v obdobja stare 

Kitajske in Egipta. Prvi dokazi datirajo v obdobje 

4000 let pred našim štetjem. Skozi vsa kasnejša 

obdobja je bil promet najrazličnejših poštnih 

storitev dokaj dobro razvit. Vendar je bilo do prve 

poštne znamke še daleč. 

Prva znamka se je pojavila v mesecu maju leta 

1840 na Angleškem, njen oče pa je bil Rowland 

Hill. Zanimivo je, da smo približno v tem času tudi 

Slovenci imeli svojega »izumitelja« poštne znamke, 

in sicer Lovrenca Koširja. Bil je poštni uradnik 

takratne Avstro - Ogrske in je že leta 1835 

predlagal poštnemu ministrstvu na Dunaju 

plačevanje poštnine s poštnimi znamkami, vendar 

je bil njegov predlog zavrnjen. 

Če se vrnemo k prvi poštni znamki; na njej je 

prikazan lik kraljice Viktorije, vrednost znamke pa 

je bila 1 penny. Ker je bila znamka črne barve, jo 

danes poznamo kot črni ali Black penny. 

Na prvih znamkah so bile praviloma podobe 

takratnih vladarjev in njihovih simbolov, kasneje pa 

so se začeli pojavljati tudi drugi motivi. Zaradi 

praktičnosti so se znamke zelo hitro uveljavile po 

celem svetu. 

Ob tem pa ni naključje, da so že zelo zgodaj postale 

tudi priljubljen predmet zbirateljev. Prva 

organizirana zbirateljstva so se pojavila že v drugi 

polovici 19. stoletja, natančneje leta 1865. 

Približno takrat se je pojavil tudi pojem filatelija, ki 

ima več pomenov. Po svojem izvoru je sestavljenka 

iz dveh grških besed: phylos, kar pomeni drag, in 

atelos, kar pomeni prost pristojbin. Bolj razširjen 

pomen pa se nanaša na proučevanje in zbiranje 

poštnih znamk, pa tudi poštnih žigov, spominskih 

pisemskih ovitkov in podobnega. 

Danes je filatelija eden izmed najbolj priljubljenih 

in razširjenih hobijev na svetu, zato ni naključje, da 

se je uveljavilo reklo »Filatelija je kralj hobijev in 

hobi kraljev«. (K temu, da je hobi kraljev, je prav 

gotovo prispevalo dejstvo, da se le-ti pogosto 

pojavljajo na znamkah). 



 

 

 

December 2009 

POBa – skupen e-časopis sedmih občin od POhorja do Bohorja 
 

 

 

Na Slovenskem se je uporaba poštnih znamk 

uveljavila že zelo zgodaj, v okviru takratne 

monarhije Avstro-Ogrske. 

 
Prve uradne slovenske znamke »verigarji« 

Za pomemben čas pa štejemo obdobje takoj po 

koncu 1. svetovne vojne, ko smo Slovenci uradno 

dobili svoje prve znamke - VERIGARJE**, ki so bile 

v veljavi do aprila 1921 na znatnem delu takratne 

Kraljevine SHS. 

Prvo sodobno slovensko znamko pa smo dobili 26. 

junija 1991. Na njej je prikazan osnutek 

Slovenskega parlamenta, ki ga je zasnoval prof. 

arh. Jože Plečnik. Ta znamka je bila nominirana še 

v Yud-h (takratnih jugoslovanskih dinarjih). 

Nominalna vrednost pa je znašala 5 Yud. 

Verjetno ni potrebno posebej omenjati, da je ta 

znamka izšla ob razglasitvi in počastitvi slovenske 

samostojnosti 25. junija 1991. Zaradi zapletov ob 

razglasitvi in uveljavitvi samostojnosti je bila ta 

znamka začasno umaknjena iz prometa in je bila 

ponovno dana v promet 8. oktobra istega leta. 

 
Prva znamka v samostojni slovenski državi 

Z leti uveljavljanja poštnih znamk v svetu se je širila 

tudi tematika sličic na znamkah. Tako so se na 

znamkah začele pojavljati ladje, gradovi, 

znamenite osebnosti, nekoliko kasneje pa tudi 

naravne znamenitosti, obeležbe pomembnih 

dogodkov in podobno. 

Tematika znamk se je postopoma širila na področja 

prometa, športa, tehničnih dosežkov, pogosto pa 

se je pojavljala tudi politična propaganda. Posebno 

poglavje so znamke s področja narave (različne 

živali in rastline). 

Zato ni naključje, da so se ob razvoju astronomije 

in astronavtike začele pojavljati tudi znamke s 

tovrstno tematiko. Pri tem sta prednjačili ZDA in 

takratna Sovjetska zveza, kmalu pa so jima sledile 

številne druge države. 

Posebne pozornosti sta bila deležna dva dogodka iz 

začetkov tega obdobja: izstrelitev prvega 

umetnega satelita Sputnik 4. oktobra 1957 in polet 

prvega človeka v vesolje Jurija Gagarina 12. aprila 

1961. 

V igri za osvajanja prostranstev in vesolja imamo 

tudi Slovenci svoje velike može: Jurija Vego, 

Edvarda Rusjana in enega izmed utemeljiteljev 

teorije vesoljskih poletov Hermana Potočnika - 

Noordunga***. Njegova vloga in prispevek sta 

danes znana vsej svetovni strokovni javnosti in sta 

nesporna. Svoje korenine in pečat je prispevalo 

tudi Vitanje, ki se mu v zadnjih letih oddolžuje z 

zanimivim, inovativnim Spominskim središčem 

vesoljske tehnologije v Vitanju. V pripravi pa je 

ambiciozni tematski projekt, ki je že in še bo 

deležen podpore domače, evropske in svetovne 

javnosti. 
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Leta 1992 je bila ob 100-letnici rojstva izdana 

znamka Herman Potočnik Noordung 

Z vsebino visoko artikuliranega poslanstva 

Hermana Potočnika Noordunga postaja občina 

Vitanje na inovativen način prepoznavna, ne samo 

domači in svetovni strokovni javnosti, temveč tudi 

širši, ukaželjni in zvedavi množici kreativnih ljudi 

doma in po svetu. 

Ob vsej veličini zapuščine Noordunga in ob 

edinstvenem sodelovanju umetnikov pa se ponuja 

še ena, morda navidez majhna niša. To so poštne 

znamke s tematiko vesolja, osvajanja vesolja in 

sploh vsega, kar je vezano na odkrivanje vesoljskih 

prostranstev. 

Na teh izhodiščih se je porodila zamisel, da bi ob že 

zastavljenih vsebinah Spominskega središča 

vesoljske tehnologije Vitanje vzpostavili tudi 

»svetovno zbirko« znamk s tega področja. S tem bi 

se tematika in poslanstvo Spominskega središča 

dopolnila še z eno zanimivo komplementarno 

vsebino in bi na ta način pridobila na dodatni 

pozornosti širše in svetovne javnosti. Hkrati pa bi 

ta dodatna vsebina omogočala številne 

dopolnjujoče se zamisli, dogodke in priložnosti za 

še širšo prepoznavnost Spominskega središča ter 

kraja in področja. 

Zamisel, ki bo predstavljena v posebni dispoziciji, 

vključuje vzpostavitev stalne svetovne zbirke 

poštnih znamk, žigov in pisemskih ter ostalih 

pošiljk, vezanih na vesolje v najširšem pomenu.  K 

projektu želimo povabiti vse države sveta, da kot 

donatorji s tematskimi  znamkami tovrstnih vsebin 

sodelujejo pri tem edinstvenem projektu ter na ta 

način prispevajo k bogatitvi spomina na Hermana 

Potočnika Noordunga, dodatni prepoznavnosti 

kraja in k izvirni lastni promociji. 

------------------------------------------------------------ 

* Poštna znamka je dokazilo o plačani pristojbini za 

prenos poštnih pošiljk 

** Znamke verigarji so svojevrsten fenomen v 

svetovnem merilu. V času po koncu velike 

svetovne vojne je vladalo pomanjkanje vsega. 

Zaradi pomanjkanja izdelavnega materiala, papirja 

in tiskarskih storitev, so se znamke tiskale na 

različnih papirjih, v različnih tiskarnah v Ljubljani in 

na Dunaju in ob številnih zapletih. Vsi ti razlogi pa 

so prispevali, da so bile te znamke zelo različne in 

kot take že od vsega začetka zanimive za zbiratelje. 

Kot take so danes ena izmed svetovnih zanimivosti, 

kar se odraža tudi po zanimanju tujih zbirateljev za 

te znamke. 

Osnutke za znamke je narisal akademski slikar 

prof. Ivan Vavpotič (1877 - 1943). 

Na rednih frankovnih znamkah je na znamkah v 

vrednosti od 3 vin do 40 vin delno ali v celoti 

upodobljen suženj, ki trga okove, na znamkah za 

50 in 60 vin pa alegorična slika mladenke, ki drži v 

roki 3 sokole (Slovenijo, Hrvaško, Srbijo). Znamki za 

1 in 2 kroni prikazujeta angela miru, ki s palmovo 

vejico v roki stopa čez ruševine in lobanje vojnih 

žrtev, znamke za 5, 15 in 20 kron pa lik kralja Petra 

I. 

V okviru teh znamk so izšle tudi časopisne in 

portovne znamke. 

*** Tudi mlada država Slovenija je že zelo zgodaj 

prepoznala pomen in prispevek tega dalj časa 

prezrtega velikana vesoljskih sanj in že leta 1992 

izdala spominsko znamko ob njegovi 100-letnici 

rojstva. 

------------------------------------------------------------ 
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Ob tej priložnosti pa lahko povabimo krajane, da 

tudi sami razmislijo, ali ne bi sami pričeli zbirati 

znamke. Za začetek lahko morda shranite tiste 

znamke, ki jih boste prejeli z božično in novoletno 

voščilnico. 

Pripravil Tone Petek 

 

PS: Za morebitne informacije s področja 

zbirateljstva znamk lahko pokličete na tel.: (03) 49 

27 230 ali pišete na elektronski naslov: 

tone.petek@t-1.si. 
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Kdor se zaveda, 

kako hitro mineva čas, 

ne vzdihuje za njim, 

ker misli na čas, 

ki je pred njim. 

 

Naj vam leto 2010 prinese 

zdravja, sreče in uspehov! 

 

 

 

 

 

 

 

VOŠČILO 
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KOLEDAR PRIREDITEV OD SEPTEMBRA DO DECEMBRA 2009 V OBČINI DOBRNA 

 

Naziv in vrsta prireditve  

 

Kratek opis prireditve Kraj izvajanja Datum 

prireditve in ura 

Organizator prireditve Telefon, faks, e-mail  

PRAZNIČNI DECEMBER Likovna razstava Avla Hotela Vita 4. 12. 2009 OŠ Dobrna (03) 780 11 52 

 

PRIŽGIMO SI LUČKE Prireditev OŠ Dobrna 

ob dnevu 

samostojnosti in 

novem letu 

Zdraviliška dvorana Term 

Dobrna 

17. 12. 2009 ob 

18. uri 

OŠ Dobrna OŠ Dobrna  

(03) 780 11 52 

BOŽIČNO RAJANJE Božična prireditev s 

prihodom Božička in 

glasbeno gostjo 

Damjano Golavšek 

Ploščad pred Zdraviliškim 

domom 

20. 12. 2009 

ob 14. uri 

ZTŠK Dobrna (03) 780 10 64 

 

tic@dobrna.si 

BOŽIČNI KONCERT 

 

 

Božični koncert KUD 

Dobrna 

Avla Hotela Vita 25. 12. 2009 

ob 16. uri 

Terme Dobrna (03)7808110  

info@terme- dobrna.si 

fax:7808111 

  

BOŽIČNI TURNIR 

 

Božični turnir 

 

Telovadnica OŠ Dobrna 26. 12. 2009 

ob 14. uri 

 

ND Dobrna 

041794306 

NOVOLETNI KONCERT Prednovoletno 

druženje z nastopi vseh 

sekcij KUD Dobrna 

Ploščad pred Občino 

Dobrna 

27. 12. 2009 ob 

15. uri 

KUD Dobrna 041 769 984 

DOGODKI 
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SILVESTROVANJE NA 

PROSTEM 

Silvestrovanje na 

prostem z ansamblom 

Odpev, spustom 

lampijončkov in z 

ognjemetom 

Ploščad pred Občino 

Dobrna 

31. 12. 2009 

ob 22. uri 

ZTŠK Dobrna (03) 780 10 64 

 

tic@dobrna.si 

SILVESTROVANJE V AVLI 

HOTELA VITA 

Silvestrovanje v avli 

hotela Vita z Duom 

Bonžur 

Avla hotela Vita 31.12.2009 

ob 19. uri 

Terme Dobrna (03)7808110  

info@terme- dobrna.si 

fax:7808111 

SILVESTROVANJE V 

RESTAVRACIJI HOTELA 

VITA 

Silvestrovanje v 

restavraciji hotela Vita 

s skupino Slovenski 

Express 

Restavracija hotela Vita 31.12.2009 

ob 20. uri 

Terme Dobrna (03)7808110  

info@terme- dobrna.si 

fax:7808111 

NOVOLETNI PLES Novoletni ples z 

ansamblom Pogum 

Kulturni dom Dobrna 1.1. 2010 ob 

20.00 

Super Bo s.p. 031 798 627-Barbara 

Vstopnice v 

predprodaji: Kiosk 

Dobrna in Bistro Stolec 

Nova Cerkev 

NOVOLETNI PLES  Novoletni ples s 

skupino Slovenski 

Express 

Avla Hotela Vita 1. 1. 2010 ob 

19.00 uri 

Terme Dobrna (03)7808110  

info@terme- dobrna.si 

fax:7808111 

PREDSTAVITEV 

PROGRAMOV VADBE 

Atraktivna brezplačna 

predstavitev tečajev 

vadbe joge, pilatesa, 

trebušnega plesa in tai 

chi 

Večnamenski prostor 

Kulturnega doma Dobrna 

11.01. 2010 

ob 18. uri 

ZTŠK Dobrna (03) 780 10 64 

tic@dobrna.si 
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KORAK K SAMEMU SEBI Z 

»FENG SHUJEM« 

Predstavitev načel 

»feng shuja« in 

pozitivnih energijskih 

točk v Zdraviliškem 

parku Dobrna. 

Predavanje Jasne 

Krulec.  

VSTOP PROST! 

Večnamenski prostor 

Kulturnega doma Dobrna 

 

15.01. 2010 

ob 19. uri 

ZTŠK Dobrna (03) 780 10 64 

tic@dobrna.si 

  

 

PREDSTAVITEV »FENG 

SHUJA« V ZDRAVILIŠKEM 

PARKU 

Sprehod in 

predstavitev pozitivnih 

točk v Zdraviliškem 

parku. Pozitivne točke 

bo predstavila Jasna 

Krulec VSTOP PROST! 

Zdraviliški park 24.01.2010 

ob 15.30 uri 

ZTŠK Dobrna (03) 780 10 64 

tic@dobrna.si 

  

VODA BREZ „OBLEKE“ JE 

NAJVEČJI UMETNIK 

VARSTVO NARAVE V 

OBČINI DOBRNA 

Predavanje Mojce 

Tomažič 

VSTOP PROST! 

Večnamenski prostor 

Kulturnega doma Dobrna 

28.01.2010 

ob 18. uri 

ZTŠK Dobrna (03) 780 10 64 

tic@dobrna.si 

  

VALENTINOV PLES Valentinov ples z 

ansamblom Amor in 

gostom večera Rokom 

Kosmačem 

V restavraciji hotela Vita 

na Dobrni  

13.02. 2010 Terme Dobrna  (03) 7808110  

info@terme-dobrna.si 
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OTROŠKO PUSTNO 

RAJANJE 

Otroško pustno rajanje V kavarni hotela Vita 14.02. 2010 

ob 15. uri 

Terme Dobrna (03) 7808110  

info@terme-dobrna.si 

PUSTOVANJE Pustovanje V kavarni hotela Vita 14.02. 2010 

ob 20. uri 

Terme Dobrna (03) 7808110  

info@terme-dobrna.si 

POKOP PUSTA Povorka pustnih vozov 

s pokopom pusta 

Center Dobrne 17.02. 2010 

ob 16. uri 

ZTŠK Dobrna (03) 780 10 64 

tic@dobrna.si  

PRIREDITEV ZA MATERE Z 

MALIM BAZARJEM 

CVETJA 

Kulturna prireditev s 

cvetjem 

Kulturni dom Dobrna Marec 2010 Folklorna skupina  KUD 

Dobrna 

041 769 984 

 

 


