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Časopis Lokalne akcijske skupine »Od POhorja do Bohorja«

Lokalna akcijska skupina »Od Pohorja do Bohorja«
PREDSTAVITEV ZAKLJUČENIH IN TEKOČIH  
PROJEKTOV

TURISTIČNO DOGAJANJE IN PREDSTAVITVE 
NA SEJMIH

PODJETNI LJUDJE IN IDEJE Z OBMOČJA LAS

PRISPEVEK MLADIH K RAZVOJU PODEŽELJA
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Odgovorni urednik: Staška Buser
Uredniški odbor: Irena Cehtl, Romana Holobar, Milena Slatinek, Klara Šibanc Korošec, Marija Švent, Irena Tovornik, Jerneja Železnik, Elena Zupanc, Suzana 
Zupančič, Rajko Antlej
Oblikovanje, postavitev in prelom: Jure Raztočnik
Lektoriranje: Polonca Jazbinšek
Izdajatelj: Razvojna agencija Kozjansko za Lokalno akcijsko skupino »Od Pohorja do Bohorja«
Avtorji besedil: Razvojna agencija Kozjansko, občinske uprave občin LAS »Od Pohorja do Bohorja«, Dejan Fijavž, Mateja Golčer, Bojan Guček, Jana Jeglič, Kle-
men Jevnišek, Matija Koštomaj, Suzana Macuh, Urška Petelinšek, Teja Perc, Marija Plemenitaš, Suzana Plemenitaš - Centrih, Barbara Potnik, Majda Širca, Maja 
Valenčak, Urška Vedenik, Tadeja Waldhuber
Fotografije: arhiv Razvojne agencije Kozjansko, arhiv občin, Jure Godler
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: elena.zupanc@ra-kozjansko.si, suzana.zupancic@ra-kozjansko.si

Brezplačni izvod prejmejo vsa gospodinjstva v občinah Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje in Zreče.

Tisk: Papirna galanterija Ferlež 
Naklada: 16.500 izvodov

»Za vsebino je odgovoren upravljalec LAS »Od Pohorja do Bohorja« – Razvojna agencija Kozjansko. Organ upravljanja za Program razvoja podeželja 
Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.«

Program Leader živi!

Na to kažejo rezultati že izvedenih in te-
kočih projektov, ki si jih je možno ogle-
dati na celotnem območju lokalne akcij-
ske skupine »Od Pohorja do Bohorja« (se 
sprehoditi po urejenih poteh, na novo 
zasajenih travniških sadovnjakih, izkusiti 
prijaznost lokalnega prebivalstva z ogle-
dom zbirk, okusiti dobrote domačih po-
nudnikov, si ogledati zanimive publikaci-
je in še bolj zanimive dogodke …).

Uspešno sodelovanje in medsebojna po-
moč na vseh relacijah se krepita, saj so se 
vzpostavili dobri partnerski odnosi tudi 
s sosednjimi LAS, tako doma kot v tujini.

Dobro poznavanje programa Leader in 
možnosti, ki nam jih daje, se kažejo v na-
raščajočem interesu potencialnih prijavi-
teljev za prijave novih projektov. Škoda 
je le, da so tudi ta sredstva omejena.

Kakorkoli obrnemo, za naslednje obdo-
bje je še bolj pomembno povezovanje 
v trajnostnem razvoju. Pred nami se na-
daljujejo naloge: pridelava in predelava 
zdrave hrane, ohranjanje avtohtonih 
vrst, biotske raznolikosti, kakovostno tr-
ženje, obdelana krajina (urejeni travniki 
in pašniki – tudi na brežinah in gozdnih 
robovih), ustrezno gospodarjenje z ob-
novljivimi viri energije (ne samo lesne 
biomase), ustrezno ravnanje in gospo-
darjenje z odpadki, vzpostavitev trajno-
stnega gospodarjenja v zavarovanih ob-
močjih naše čudovite krajine, ohranjanje 
stavbne, etnološke in sakralne dediščine, 
medgeneracijsko povezovanje, socialno 
mreženje, inovativni načini zaposlova-
nja. 

Spoštovani, saj vem, to nam je že znano 
– samo da ne pozabimo: v vseh dejavno-
stih so potrebni: etika, znanje, empatija, 
razgledanost, srčnost! 

Saj veste, že dolgo ni več »cool« razmi-
šljati, snovati strategije, trošiti denar in 
energijo samo z izhodiščem jaz, jaz, jaz ... 
Ozrimo se še na druge. Na ta način smo 
in bomo še bolj uspešni v naših projek-
tih, ki se odražajo na »terenu« kot podla-
ga trajnostnemu razvoju.

Torej: bodimo Leader vsi, bodi Leader 
tudi ti!

Staška Buser 
predsednica LAS

Spoštovane, spoštovani!

Kazalo:

Razvoj podeželja

Lokalna akcijska skupina LAS »Od Pohorja 
do Bohorja«

Predstavitev zaključenih projektov na ob-
močju LAS »Od Pohorja do Bohorja« – Letni 
izvedbeni načrt za leto 2010

Predstavitev projektov v izvajanju na ob-
močju LAS »Od Pohorja do Bohorja« – Letni 
izvedbeni načrt za leto 2010 ter za leto 2011

LAS  kot gostitelj in gost

Turizem
Turizem na območju med Pohorjem in Bo-
horjem

Območje »Od Pohorja do Bohorja« se pred-
stavlja na turističnih sejmih

Podjetništvo
S podjetnim delom k razvoju podeželja

Društva
Aktivnosti društev

Mladi
Prispevek mladih k razvoju podeželja

Okolje
Z ohranjanjem okolja do trajnostnega ra-
zvoja

Prireditve
Večje turistične prireditve na območju LAS 
»Od Pohorja do Bohorja«
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LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA »OD POHORJA DO BOHORJA«

Izvajanje projektov Lokalne 
razvojne strategije LAS »Od 
Pohorja do Bohorja«

V okviru izvajanja pristopa Leader je možno 
pridobiti sredstva za najrazličnejše aktivnosti 
in projekte, ki pa morajo prispevati k uresni-
čevanju širše družbene koristnosti.

Na območju LAS »Od Pohorja do Bohorja« 
smo skupaj uspešno zaključili že 20 projek-
tov, 19 jih je v izvajanju. Skupna vrednost iz-
vedenih projektov znaša 550.991 EUR, višina 
že izplačanih Leader sredstev znaša 229.813 
EUR, medtem ko višina projektov, ki so trenu-
tno v izvajanju, znaša 619.713 EUR. 

Naslednje zbiranje projektnih predlogov bo 
predvidoma jeseni, takrat boste imeli ponov-
no možnost, da se prijavite s svojimi inovativ-
nimi in kvalitetnimi projekti, s katerimi boste 
prispevali k razvojnim ciljem LAS »Od Pohor-
ja do Bohorja«. Javni poziv z vso razpisno 
dokumentacijo bo objavljen na spletni strani 
las, http://las.ra-kozjansko.si ter v lokalnih ča-
sopisih.

Aktivnosti LAS

Delavnice

Za vse, ki želijo prispevati k razvoju podeželja 
sedmih občin med Pohorjem in Bohorjem, 
sta bili v mesecu juniju izvedeni dve delav-
nici, v Vitanju in na Dobrni, s predstavitvijo 
ključnih značilnosti programa Leader in de-
lovanja LAS. Predstavljeni so bili uspešno 
izvedeni projekti LAS. O njih so spregovorili 
prijavitelji sami ter povedali svoje izkušnje pri 
izvajanju projektov. Podane so bile usmeri-
tve za pripravo ter prijavo projektne ideje na 
razpis Lokalne akcijske skupine »Od Pohorja 
do Bohorja«. Delavnice bodo izvedene še na 
preostalem območju LAS, in sicer predvido-
ma v jesenskih mesecih.

Stojnice LAS

Za namene izvajanja prireditev in ostalih pro-
mocijskih aktivnosti na območju LAS se je 
opravil nakup 20-ih skupnih stojnic, ki se na-
hajajo pri upravljalcu LAS, t. j. Razvojni agen-
ciji Kozjansko.

Za informacije glede najema stojnic pokli-
čite na 03 747 13 02.

6. skupščina LAS »Od Pohorja do Bohorja«

Člani Lokalne akcijske skupine »Od Pohorja 
do Bohorja« so se v mesecu aprilu sestali na 
šesti redni letni skupščini, ki je potekala v Vi-
nogradnikovi učni kleti. Glavna točka dnev-
nega reda je bila namenjena volitvam članov 
v organe LAS, saj se je izteklo 3-letno obdo-
bje mandatov v upravnem in nadzornem 
odboru LAS. Izvoljeni so bili tudi predsednica 
in dva podpredsednika LAS. Na čelu pred-
sedstva tako še naprej ostaja Staška Buser ter 
poleg nje Klara Šibanc Korošec in Majda Po-
lutnik. Prisotnim članom so bile predstavlje-
ne tudi ostale redne aktivnosti v izvajanju.

Predstavitev zaključenih projek-
tov na območju LAS »Od Pohorja 
do Bohorja« – Letni izvedbeni na-
črt za leto 2010

Živi muzej na Konjiškem gradu – poletje 
2010

Na Konjiškem gradu so v poletnih mesecih 
člani Kulturnega društva Vitezi grofa Tatten-

bacha ter Društva Vitezi Belega Volka izvedli 
srednjeveške seminarje, delavnice in dru-
ge dogodke s srednjeveško vsebino. Glavni 
namen izvedenih aktivnosti je bil seznaniti 
obiskovalce z načinom življenja v tem zgo-
dovinskem obdobju, oživiti dogajanje na 
Konjiškem gradu ter prispevati k oživljanju 
zapuščene kulturno zgodovinske dediščine.

Vsaka vas seže v deveto mesto

V okviru projekta je bila izdana brošura, v ka-
teri so s svojo ponudbo predstavljene zainte-
resirane kmetije iz celotnega območja LAS. S 
ciljem povečanja prepoznavnosti ponudbe 
kmetij ter izboljšanja turistične promocije je 
bilo izvedeno strokovno srečanje na temo 
Kmetija priložnosti in prihodnosti.

Gozdna učna pot Dobrna

Vzpostavljena je bila gozdna učna pot sko-
zi sotesko Drenovec, med jamo Ledenico in 
Črno kuhinjo pri Šumej. Več o gozdni poti na 
strani 10.

Ohranjanje etnoloških predmetov

S ciljem spodbuditi pravilen odnos do kultur-
ne dediščine je bilo izvedeno usposabljanje 
koordinatorjev za pridobivanje osnovnih 
veščin restavratorstva, evidentirali in zbrali 
so se etnološki predmeti za potrebe izvedbe 
delavnic restavriranja. Restavrirani predmeti 
so vključeni v stalno razstavno zbirko, ki je na 
ogled v Graščini v Oplotnici. Slike z delavnic 
in restavrirane predmete si je možno ogle-
dati na spletni podstrani projekta www.kud-
-oplotnica.si/projekt2010.html. 

Predstavitev projektov v izvajanju 
na območju LAS »Od Pohorja do 
Bohorja« – Letni izvedbeni načrt za 
leto 2010 ter za leto 2011

Do znanja preko izobraževanja – marke-
ting, trženje, pr, računalništvo

V okviru projekta, ki ga kot vodilni partner 
izvaja Ljudska univerza Šentjur, potekajo izo-
braževalne delavnice s področja marketinga, 
PR in računalniških znanj. Več o projektu na 
strani 14. 

Posvet Javno naročanje ter Samopodoba 
in identiteta kot ključ uspešnosti

V mesecu juniju smo organizirali posvet o jav-
nem naročanju ter samopodobi in identiteti 
kot ključu uspešnosti v prijetnem ambientu 
Žičke Kartuzije. Milan Železnik, ki se že od 
leta 1997 strokovno ukvarja s področjem jav-
nega naročanja, je slušateljem predstavil no-

vosti le tega in podal svoje izkušnje z javnim 
naročanjem v praksi. Drugi del posveta je bil 
namenjen pridobivanju znanj o osebni iden-
titeti in samopodobi. Jožica Amadea Dem-
šar je udeležencem podala orodja za dobro 
samopodobo ter poudarila pomen le te za 
kvalitetno življenje posameznika. Zaključna 
misel tega predavanja je bila: »Ustvari, za kar 
si ustvarjen.«

Delavnica v Vitanju

Skupščina LAS v Vinogradnikovi učni kleti v Šentjurju

Novinarske konference ob zaključku projekta Vsaka 
vas seže v deveto mesto se je udeležil tudi predsednik 
Turistične zveze Slovenije Peter Misja

Utrinek s Konjiškega gradu

Delavnica restavriranja

Stojnice LAS, ki jih je možno najeti
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Dodajanje vrednosti travniškim sadovnja-
kom – Domače jabolko

S ciljem osvestiti prebivalstvo o pomenu 
travniških sadovnjakov pri ohranjanju okolja 
ter o pozitivnih vplivih sadja v prehrani se iz-
vajajo predavanja na to temo. Pripravljena je 
bila razstava starih sort sadja, izveden je bil 
prikaz rezi starih jablan ter predelave sadja 
z različnimi vsebinskimi sklopi. Na priredi-
tvi Dobrote slovenskih kmetij na Ptuju se je 
predstavilo 67 razstavljavcev s svojimi sadni-
mi izdelki. Prav tako se je oživilo sedem trav-
niških sadovnjakov z zasaditvijo sadik visoko-
debelnih dreves na območju LAS.

Z objektivom na lov

Lovsko društvo Handil ureja dve obstoječi 
pešpoti v učno pohodni poti, ki vodita do lo-
vskih opazovalnic. Posebej bodo markirane 
redke posebnosti iz rastlinskega in živalskega 
sveta, ki jih bodo lahko obiskovalci »ulovili« 
z objektivom ter shranili med svoje trofeje, 
pri čemer ne bo povzročena nobena škoda 
naravi ali živalim. Cilj je osvestiti prebivalstvo 
in obiskovalce o pomenu ohranjanja narav-
ne dediščine ter tudi prispevati k večji pre-
poznavnosti območja in k razvoju turistično 
rekreativne ponudbe.

Dotik spomina

S ciljem osvestiti prebivalstvo o demenci 
bodo izvedena predavanja različnih vsebin, 
vezanih na demenco: značilnosti demence, 
vedenjske in psihične spremembe, način 
komunikacije z obolelim, skrb za ohranjanje 
psihičnih in fizičnih aktivnosti ter vključeva-
nje oseb z demenco v aktivno družbo. Izdana 
bo ilustrirana brošura Babi postaja čudna, vse 
pozabi, ki ji bodo dodani tudi napotki za svoj-
ce oseb z demenco.

Srčkova učna pot

V Zrečah urejajo tematsko učno pot, ki po-
teka mimo 13 naravno prepoznavnih točk 
območja. Urejena pot bo predstavljala učni 
poligon za spremljanje dogodkov v naravi 
ter za razvijanje kulture bivanja v okolju, ne-
govanje odnosa do narave, naravne in kultur-
ne dediščine. S privlačnimi informativnimi in 
usmerjevalnimi tablami ter z učnimi objekti 
na posameznih točkah bo pot predstavljala 
bogato in koristno obogatitev obstoječe po-
nudbe kraja in območja.

Najdi svojo pot

S projektom, katerega namen je vzpostaviti 
podporno okolje in model dobre prakse, ki 
bosta mladim v oporo pri postavljanju in re-
alizaciji lastnih ciljev, se bo pripravil ustrezen 
program za podporo mladim, vzpostavila 
mladinska svetovalna pisarna, usposobile 
osebe za svetovanje mladim ter izvedla dva 
mladinska raziskovalna projekta, na temo 
izdelave strategij in modelov ustvarjalnih in 
uspešnih ljudi ter uspešni načini učenja.

Apiterapevtski čebelnjak in čebričenje – 
Wellness natur

Za potrebe obogatitve turistične ponudbe 
na območju Dobja se bo le-ta nadgradila z 
inovativnim turističnim produktom, ki bo 
vključeval apiterapijo in čebričenje. Več o 
projektu na strani 9.

Od Rifnika do Rifnika

Krajevna skupnost Šentju – Rifnik bo vzpo-
stavila povezavo med muzejsko zbirko Za-
kladi Rifnika, ki se nahaja v Zgornjem trgu v 
Šentjurju, z Arheološkim muzejem Rifnik, ki 
se nahaja na prostem na hribu nad Šentjur-
jem. Ureja se prireditveni prostor Turistično 
informacijske pisarne Rifnik, oblikujejo se 
informativne table ter promocijska zgibanka, 
prav tako bo zasnovan integralni turistični 
produkt, ki bo prispeval k razvoju turistične 
ponudbe kraja ter njegovi večji prepoznav-
nosti.

Grajska učna pot Žusem

Vzpostavljena bo učna sprehajalna pot z izo-
braževalno osveščevalnim namenom, katere 
cilj bo pohodnikom približati naravno dedi-
ščino Dobrine, Žamerka in Žusma. Posebnost 
vzpostavljene poti bodo t. i. doživljajska igri-
šča, ki bodo delovala po načelu vidim – vem, 
naredim – razumem in bodo prvenstveno 
namenjena otrokom, zanimiva pa bodo tudi 
za ostale uporabnike.

Z znanjem do kruha

Izvedeni bodo različni programi usposablja-
nja s področja avtohtone kulinarike, šivanja, 
komuniciranja, tujega jezika, kaligrafije, kon-
zervatorstva, zeliščarstva ter strojnih znanj. 
S ciljem približati znanja čim širšemu krogu 
prebivalstva bodo delavnice izvedene na ce-
lotnem območju LAS. Informacije o terminih 
delavnic je mogoče pridobiti na spletni strani 
nosilca projekta, Šolskega centra Slovenske 
Konjice – Zreče.

Podeželje se predstavi

Osrednji del projekta, prireditev Podeželje 
se predstavi, je bil izveden v okviru večdnev-
nega dogajanja ob Šetnjurjevem v Šentjurju, 
ki je potekalo v mesecu aprilu. Namen je bil 
predstaviti govedorejo, ki na tem območju 
predstavlja najpomembnejšo živinorejsko 
panogo. Sledi še izvedba motivacijskih de-
lavnic na temo predelave mleka in možnostih 
prodaje svežega mesa na kmetiji. 

Večjezični informativno-turistični portal o 
Guzaju

Z namenom celostne predstavitve in promo-
cije razbojnika Guzaja, ki predstavlja lokalne-
ga junaka, bo vzpostavljen večjezični infor-
mativno-turistični portal, na katerem bodo 
predstavljene informacije o Guzajevem ži-
vljenju, opis pohodne poti Na poti z Guzajem, 
zanimivosti območja ter turistična ponudba. 
V okviru projekta bodo izvedene izobraževal-
no ustvarjalne delavnice na temo Spoznajmo 
razbojnika Guzaja. 

Prav lepo je res na deželi

Območje LAS je bogato z naravno in kulturno 
dediščino ter turistično ponudbo, ki je še ve-
dno premalo prepoznavna. V okviru projekta 
se bo zato izdal večjezični katalog, v katerem 
bodo predstavljene kmetije območja LAS 
in njihova ponudba. Ponudba kmetij bo po 
tematskih sklopih predstavljena v lokalnem 
časopisu, izvedeno bo tudi strokovno sreča-
nje na temo razvoja podeželja in mreženja 
ponudnikov.

Ozaveščanje občanov o koristnosti upora-
be biomase

V okviru projekta bodo evidentirane možne 
lokacije za zbiranje biomase v vseh zaintere-
siranih krajevnih skupnosti na območju LAS, 
možni skrbniki zbirnih centrov ter možni zbi-
ralci biomase. Biomaso bi tako brezplačno 
pobirali pri občanih in jih na ta način spod-
bujali k zbiranju le-te. Biomaso je mogoče 
koristno uporabiti za pridobivanje t. i. zelene 
energije. Z namenom osveščanja in boljše in-
formiranosti bodo izvedene številne delavni-
ce po celotnem območju LAS.

Razvoj blagovne znamke Okusi Rogle

S ciljem okrepiti prepoznavnost območja Ro-
gla – Pohorje v Sloveniji in izven meja bo obli-
kovana blagovna znamka Okusi Rogle. V njej 
bodo združeni kulinarični, kulturni in ostali 
ponudniki omenjenega območja. Za zainte-
resirane k vključitvi v blagovno znamko bo 
izdelan pravilnik, ki bo določal pogoje upo-
rabe le-te. Močan poudarek bo na promociji 
projekta, izvedene pa bodo tudi številne izo-
braževalne delavnice.

Športni park – igrišče

V kraju Slivnica so krajani pristopili k izvajanju 
aktivnosti z namenom vzpostavitve urejene-
ga prostora za druženje, animacijo in rekrea-
cijo otrok in mladine. V ta namen bodo izvedli 
vse potrebno za ureditev športnega igrišča in 
dovozne poti. Okolico igrišča bodo uredili v 
park z igrali za otroke.

Rudniki, premogovniki in kamnolomi v 
Dravinjski dolini – Monografija

Premogovništvo in rudarstvo sta gospodar-
ski panogi, ki sta pripomogli k razvoju gospo-
darstva v Dravinjski dolini. Občine Slovenske 
Konjice, Oplotnica, Vitanje, Zreče, Poljčane in 
Makole so zato s ciljem ohraniti bogato tehič-
no in kulturno dediščino podpisale dogovor 
o sodelovanju pri izdaji monografije. Izdaja 
knjige bo podlaga za odprtje dobro ohranje-
nega rova ter muzeja na temo premogovni-
kov, rudarstva in kamnoseštva v eni od občin.

Vsakdanjiki in prazniki Skomarjanov

V stavbi župnišča v vasi Skomarje se bo ure-
dil kletni prostor, ki bo predstavljal vsebinsko 
dopolnitev Vodovnikove zbirke, ki je urejena 
v osrednjem delu župnišča. Urejen prostor bo 
namenjen predstavitvi kulinarike turističnih 
kmetij Zreškega Pohorja ter že pozabljenih 
obrti, šeg in navad. V okviru projekta bo izve-
dena tudi delavnica, izdelana bosta zloženka 
ter predstavitveni DVD za eno izmed tradici-
onalnih obrti.

Turistični vodnik po Dobrni

V okviru projekta bo izdan turistični vodnik, 
v katerem bodo zastopane vsebine s podro-
čja kulturne, naravne in sakralne dediščine 
območja občine Dobrna. Namen tega je pri-
spevati k boljši informiranosti ter večji pre-
poznavnosti območja. Skozi celotno trajanje 
projekta se bo odvijala tudi aktivna promoci-
ja projekta. 

Zasaditev travniškega sadovnjaka na Dobrni

Prireditev Dan ljubezni

Karta srčkove učne poti

Urejeno parkirišče pri kapelici na Rifniku

Govedorejska razstava

Tradicionalni Pohorski lonec

Novo igrišče ob prazniku Krajevne skupnosti Slivnica 
pri Celju
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RAZVOJ PODEŽELJA TURIZEM

LAS  KOT GOSTITELJ IN GOST

Obiskali so nas predstavniki LAS 
med Snežnikom in Nanosom

V začetku junija je naša LAS gostila člane LAS 
Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom 
in Nanosom. Ogledali so si primere dobrih 
praks Leader in ostalih razvojnih projektov na 
območju med Pohorjem in Bohorjem. 

Člani LAS Društvo za razvoj podeželja med 
Snežnikom in Nanosom so si najprej ogledali 
Muzej Južne železnice Šentjur in Vinogradni-
kovo učno klet v Šentjurju kot primer sode-
lovanja dveh različnih društev v eni zgradbi. 
Temu je sledil ogled Kozjanske domačije v 
Dobju. Po kosilu na turistični kmetiji Gačni-
kov hram v Klokočovniku so obiskali še Žičko 
kartuzijo, kjer je bila zanimiva predstavitev 
obnove kartuzije. Dan so zaključili v Zrečah 
z ogledom obnovljene železniške postaje in 
vlakovne kompozicije ozkotirne železnice.

Da je naše območje sedmih občin bogato s 
pestro ponudbo in da odraža pozitivne re-
zultate razvojnih projektov, kažejo tudi vsi 
obiski iz drugih Lokalnih akcijskih skupin. Po-
dobni strokovni ekskurziji organiziramo še za 
dve skupini iz Estonije in Latvije, ki prideta v 
Slovenijo avgusta in septembra letos. 

Obisk predstavnikov Zadarske žu-
panije v naši LAS

Za predstavnike organizacije UNDP – United 
Nations Development Programme in ostalih 
organizacij Zadarske županije smo 15. de-
cembra 2010 organizirali strokovno ekskurzi-
jo po zimsko obarvanem območju LAS »Od 
Pohorja do Bohorja«. Najprej smo jim na Ra-
zvojni agenciji Kozjansko predstavili proces 
snovanja in delo LAS ter izvajanje Lokalne 
razvojne strategije. Sledili so ogledi dobrih 
praks izvedenih Leader projektov na terenu: 
ogled Vinogradnikove učne kleti v Šentjurju, 
vzpostavljene tržnice v Slovenskih Konjicah 
in obnovljene Železniške postaje v Zrečah. 
Na koncu so jim na Zlatem griču pripravili ko-
silo in ogled ter degustacijo v moderni vinski 
kleti.

Utrinki s strokovne ekskurzije LAS 
»Od Pohorja do Bohorja«

Člani Lokalne akcijske skupine (LAS) »Od Po-
horja do Bohorja« smo bili na zanimivi stro-
kovni ekskurziji na območju med Snežnikom 
in Nanosom.

Ogledali, pokušali in doživeli smo utrip Lokal-
ne akcijske skupine Društvo za razvoj pode-
želja med Snežnikom in Nanosom. Strokovni 
vodja gostiteljske LAS, g. Aleš Zidar, nas je 
sprejel na gradu Prem in nam predstavil pro-
jekte njihove LAS, nadaljevali smo z ogledi 
dobrih praks: na kmetiji Turn smo okušali ov-
čji sir, na kmetiji Biščak iz Buj sadjarske izdel-

ke. Odstrli smo zaveso zgodovine z ogledom 
Parka vojaške zgodovine Pivka. Na kmetiji 
Žgajnar v Studencih pri Postojni nas je go-
spodar seznanil z inovativnimi pristopi k reji 
živali in prodaji mleka. Za doživetje polnega 
okusa so nas na turistični kmetiji Andrejevi v 
idilični vasici Narin pogostili z okusnimi do-
brotami.

Vrnili smo se obogateni z novimi izkušnjami, 
druženjem in zanosom za nikoli končanim 
povezovanjem in sodelovanjem za vztrajen 
razvoj podeželja sedmih občin med Pohor-
jem in Bohorjem.

TURIZEM NA OBMOČJU MED POHORJEM IN BOHORJEM

DOBJE

Apiterapevtski čebelnjak in čebričenje –
welness natur ponudba Kozjanske doma-
čije

Apiterapevtski čebelnjak in čebričenje sta 
dodatni ponudbi, ki bosta v okviru Kozjan-
ske domačije v Dobju zaživeli letos jeseni. 
Poskusno ju bodo obiskovalci lahko spoznali 
v okviru Tedna starih obrti in običajev, ki bo 
letos potekal na Kozjanski domačiji od 22. do 
28. avgusta 2011.

Apiterapija je veda o uporabi čebeljih pri-
delkov za izboljšanje počutja in zdravja ljudi, 
preprečevanju bolezni, zdravljenju in okreva-
nju po bolezni. 

Apiterapevtski čebelnjak je prostor, kjer lah-
ko posameznik izboljša ali ohranja zdravje 
in ima možnost z vsemi čutili (vonj, sluh, vid, 
okus in otip) spoznati čebelo, čebelarjenje in 
čebelje produkte. Treba je posebej poudariti, 
da v našem primeru ne bo šlo za uporabo če-
beljih pikov, čeprav je tudi to del apiterapije, 
ki se ponekod že uporablja.

Sodobni turisti okolico in vse, kar se jim po-
nuja, vedno bolj dojemajo s čustvi in z vsemi 
čutili. Želijo doživeti naravo in njene produk-
te v čim bolj neokrnjeni obliki. Cenijo ohra-
njanje kulturne dediščine in vedno znova 
iščejo novosti, povezane s tradicijo.

Apiterapevtski čebelnjak in čebričenje v po-
vezavi s Kneippovim zeliščnim vrtom pome-
nita začetek t. i. wellness ponudbe Kozjanske 
domačije, ki bo ponujala zdrav način življenja 
in aktivno preživljanje prostega časa v, ob in 
z objekti kulturne dediščine. To bo hkrati pri-
ložnost za tiste, ki imajo možnost ponuditi 
podobne produkte, da se pridružijo in na ta 
način pritegnemo v regijo še več gostov.

Apiterapija, ki se bo izvajala v posebej za to 
prirejenem tradicionalnem čebelnjaku (ul-
njaku), bo novost tudi v svetovnem merilu. V 
okviru čebričenja bo Kozjanska domačija po-
nudila hidroterapije v obliki oblivov z mrzlo 

in toplo vodo iz lesenih čebrov, kopeli z upo-
rabo zelišč in medu ter parne kopeli v savni v 
enem izmed apartmajev.

Opazovalni panj v čebelnjaku in v enem iz-
med že obstoječih apartmajev na Kozjanski 
domačiji bo služil nemotenemu opazovanju 
življenja čebel v panju. 

Na poti z Guzajem v mesecu avgustu

Razbojnik Guzaj, legendarni rokovnjač, se je 
s svojo fascinantno podobo ponovno pojavil 
na Kozjanskem. Na podlagi legend, ki krožijo 
o njem, se je izoblikovala Guzajeva pohodna 
pot, ki poteka po krajih, kjer se je ta slavni 
zavetnik revnih gibal. Letos bo že tretje leto 
organiziran t. i. Guzajev pohod, ki se bo tokrat 
odvijal v nedeljo, 28. 8. 2011, in sicer v smeri 
Prevorje–Dobje ter Planina–Dobje. En del po-
hoda bo organiziran po območju občine Do-
bje, kjer je trasirana Guzajeva pot. Zaključek 
pohoda bo na Kozjanski domačiji. Vljudno 
vabljeni!

Škapulirska nedelja v Dobju

Škapulirska nedelja v Dobju je prav poseben 
praznik za vse Dobjane. Vsak, ki ima korenine 
v Dobju se, če le lahko, na ta dan vrne v do-
mači kraj in se udeleži slovesne procesije, ki 
pelje od cerkve proti pokopališču, ga po spo-
dnji strani obkroži in se spet po zgornji strani 
pokopališča vrne proti cerkvi. Med potjo se 
sprevod ustavi pri štirih kapelicah, ki jih vaška 
dekleta vsako leto postavijo na za to določe-
nih mestih. Kapelice so v osnovi postavljene 
iz štirih dreves, na oltarju, ki je okrašen z ro-
žami in zelenjem, pa je izpostavljena podoba 
Marije z Jezusom. Pri kapelicah se procesija 
ustavi, verniki skupaj z duhovnikom, ki vodi 
obred, pomolijo, zapojejo in prosijo Boga, da 
jih obvaruje vsega hudega, po zaključeni pro-
cesiji pa sledi maša v cerkvi. 

Na svoj račun pridejo tudi otroci, saj so na-
vadno ob cesti pod cerkvijo postavljene stoj-
nice z mičnimi igračami, vinskim pecivom in 
lectovimi srci. Letos smo Škapulirsko nedeljo 
v Dobju obhajali 17. julija.

40. tradicionalna prireditev Pokaži, kaj 
znaš v Dobju

Pred 40 leti sta Jožica Salobir in njen mož, 
dolgoletni župan Občine Dobje Franci Salo-
bir, prišla do ideje, da bi organizirala kulturni 
dogodek, ki bi promoviral kraj Dobje in pope-
stril kulturno dogajanje v njem. Organizirala 
sta prireditev, ki sta ji nadela ime Pokaži kaj 
znaš. Prireditev se je med ljudmi prijela in je 
bila letos julija organizirana že štiridesetič.

Gospa Jožica Salobir se spominja: »Na prvi 
prireditvi leta 1971 je igral ansambel Ave iz 
Velenja. Ob njegovi spremljavi je zmagoval-
no pesem Leti, leti lastovka zapel Karli Gradi-
šnik iz Poljčan. Vrsto let je prireditev s svojim 
humorjem popestril zdaj že pokojni Andrej 
Meze – Celjski Poldek. Dokler mu je zdravje 
dopuščalo, je bil napovedovalec programa 
gospod Štefan Žvižej s svojo ekipo Kultur-
nega društva Trnovlje, zadnja leta pa jo vodi 
gospod Tone Vrabl iz Radia Celje. Na prire-
ditvi je sedem let zapored v zabavnem delu 
igral ansambel Vikija Ašiča starejšega, nato 
pa smo se organizatorji odločili, da vsako leto 
igra drug ansambel.«

Na jubilejni 40. prireditvi 31. 7. 2011 je igral 
ansambel Slovenski zvoki, v katerem igrajo 
tudi člani, ki so bili pred leti zmagovalci na 
prireditvi Pokaži, kaj znaš.

V 40. letih je na prireditvi Pokaži, kaj znaš 
nastopilo 234 harmonikarjev, 75 duetov, 36 
triov, 12 glasbenih skupin in 156 ansamblov. 
Torej skupno 1.512 ljudi, ki se ljubiteljsko 
ukvarjajo z glasbo. Pri organizaciji tako mno-
žične prireditve ne moremo mimo nesebič-
nih članov Kulturnega društva Dobje, ki so 
tako ali drugače kot prostovoljci pomagali 
pri izvedbi prireditve, nekateri sodelujejo že 
celih 40 let.

Ob štirideseti izvedbi so prireditev Pokaži, kaj 
znaš predstavili tudi v knjigi, kjer je zgodovi-
na prireditve predstavljena v besedi in sliki. 
Želimo si, da bi prireditev ostala V Dobju tra-
dicionalno na sporedu zadnjo nedeljo v juliju 
še vrsto let.

DOBRNA

Dolina mlinov vabi na mlinarsko nedeljo

Kulturno umetniško društvo Dobrna, Turi-
stično društvo Dobrna in Turistično društvo 
Vinska Gora letos prirejajo 5. mlinarsko nede-
ljo oz. srečanje soseske. Nedeljsko popoldne 
bomo preživeli ob ubranem petju, zvokih 
harmonike in ostalih inštrumentov. Če boste 
želeli, boste lahko tudi aktivno sodelovali na 
naši tradicionalni prireditvi.Predstavniki Zadarske županije na predstavitvi LAS 

»Od Pohorja do Bohorja« Udeleženci ekskurzije LAS

Predstavniki LAS med Snežnikom in Nanosom pred Kozjansko domačijo v Dobju

Apiterapevtski čebelnjak v nastajanju

Utrinek z 20. prireditve leta 1991
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Vidimo se 28. 8. 2011 od 14.30 dalje pri Vov-
kovih v Dolini mlinov!

Sprehod po novi gozdni učni poti

V juniju so na Dobrni odprli novo, sodobno 
zasnovano gozdno učno pot. Gozdna učna 
pot Dobrna bo na sproščen in zabaven način 
vsem obiskovalcem podajala znanje o gozdu 
in osveščala odnos do narave. Pot je zasno-
vana kot samovodena gozdna učna pot s 
predstavitvenimi točkami, na katerih table z 
napisi razširjajo potrebno znanje ter vsebuje-
jo didaktične elemente, s katerimi se obisko-
valca spodbudi k radovednosti in doživljanju 
vsebine določene predstavitvene točke. Tako 
obiskovalec ne bo potreboval posebnega 
strokovnega vodstva ali tiskanega vodnika, 
kljub temu pa bo izvedel veliko novega o 
delovanju in zgradbi gozdnega ekosistema 
in trajnostnemu razvoju območja. 11 pred-
stavitvenih tabel skupaj z informativno tablo 
na začetku obiskovalca vodi vse od jame Le-
denice, skozi Drenovo sotesko, do planote 
Brdc in mimo kmetije Marošek. Na planoti si 
je mogoče v kočarski hiši domačije Šumej iz 
19. stoletja ogledati črno kuhinjo in spoznati 

tradicionalne načine sobivanja človeka in na-
rave.

Gozdna učna pot je pomembna tako za 
učence, ki bodo z njeno pomočjo v teoriji, 
in praksi spoznali bujen rastlinski in živalski 
svet ter kulturno dediščino domačega okolja, 
z vidika oddiha in rekreacije posameznikov 
iz urbanih okolij pa omogoča tudi razvoj tu-
rizma. Slednji bo pripomogel k še širši pre-
poznavnosti občine Dobrna, ki je ob sodelo-
vanju s Termami Dobrna d. d. in Mladinskim 
klubom Dobrna vodilni partner in prijavitelj 
samega projekta. Ta je bil izveden v sklopu 
Mednarodnega leta gozdov, v deležu 50 % 
upravičenih stroškov pa financiran s strani 
Evropskega kmetijskega sklada, os Leader, 
pod okriljem Lokalne akcijske skupine »Od 
Pohorja do Bohorja«. 

Več informacij o samem projektu si lahko 
ogledate na spletni strani: http://gozdnauc-
napot.dobrna.si/

Glasbeno poletje na Dobrni

Na Dobrni že tretje leto zapored poteka pri-
reditev Glasbeno poletje v družbi vrhunskih 
glasbenikov, katerega organizatorji so Terme 
Dobrna v sodelovanju z Občino Dobrna, Za-
vodom za turizem, šport in kulturo Dobrna 
– ZTŠK Dobrna in ustanovo Imago Sloveniae. 
Do 9. 9. 2011 se bodo tako vse petke ob 20. 
uri v Zdraviliški dvorani zvrstili še naslednji 
koncerti: 19. 08. 2011 – Mia Žnidarič in Love 
you madly , 26. 08. 2011 – Tomaž Lorenz (vio-
lina) in Jerko Novak (kitara), 02. 09. 2011 – VE-
ČER OPERNIH ARIJ: Valentin Enčev (bariton) 
– prvak mariborske opere, Jelena Boljubaš 
(klavir), Galja Godčeva (sopran) – prvakinja 
ljubljanske opere in 09. 09. 2011 – OPERNI 
PEVCI SNG MARIBOR: Andreja Zakonjšek Krt 
(sopran), Irena Petkova (mezzosopran), Jaki 
Jurgec (bariton), Robert Mraček (klavir). Več 
informacij najdete na naslovu: http://www.
terme-dobrna.si/glasbeno_poletje_2011.

OPLOTNICA

Prebujena Trnuljčica v Oplotnici 

Kot bi se udejanjila zgodba iz pravljice, ki nas 
ob branju vsakič znova navdihne z veseljem 
in izpolnitvijo pričakovanj. Trnuljčica, uroče-
na princeska v zaraščenem gradu, speča v 
dolgem pričakovanju odrešitve. In vroč po-
ljub za življenje. 

Ne živimo v času vitezov in trubadurjev, ko so 
po grajskih sobanah šelestela krila plemeni-
tih gospa in gospodičen, ki so sanjale o svojih 
princih na belih konjih. Danes želimo ohraniti 
ostanke tega veka, ki se v največji meri odraža 
v boju s časom; ta je dodobra načel nekdanja 
mogočna grajska poslopja. Ponovno vdahniti 
vsebino prostoru, ki je več stoletij predstavljal 
življenje prednikov in kraja, ni ne preprosto in 
še manj poceni. 

Oplotnica, kraj pod južnimi obronki Pohorja, 
od vseh strani obkrožen z vinogradi, se z je-
drom tišči k svoji nedavno prebujeni Trnulj-
čici: graščini v Oplotnici. Staro-nova gospo-
dična se je kot pravljična oseba prebudila v 
življenje. Ko se ustaviš pred velikimi vrati in 
se ozreš nad portalom na kip Janeza Krstnika, 
ki te pospremi v sam objekt, se zaveš veličine 

časa. Ta je zajet v stenah in sobanah, danes 
obnovljenih in funkcionalno opremljenih ter 
danih v ponovno uporabo.

Pri zgodovinskem prerezu življenja oplotni-
ške graščine je ta podoben drugim grajskim 
objektom. Bogastvo in umetnost. Naša gra-
ščina pa se še posebej odlikuje z izjemnimi 
štukaturami v kapelici in te sodijo med naj-
pomembnejše tovrstne spomenike zgodnje-
ga baroka v Sloveniji. Obiskovalec graščine 
bo lahko občudoval še več ohranjenih prvo-
tnih in obnovljenih zanimivosti; od tramov-
nih stropov do fresk in renesančnih kamnitih 
portalov. 

Upori, vojna, zob časa in nenamenska upora-
ba prostorov so graščini odvzeli sijaj, ki pa ga 
je ob temeljiti in nadvse uspešni obnovi po-
novno pridobila. Prebujena Trnuljčica je biser, 
ki si ga je vredno pogledati, se sprehoditi po 
njenih sobanah, občudovati ohranjene zani-
mivosti in hkrati uživati v funkcionalnosti, saj 
lahko tu, v vinoteki, ki smo jo uredili v pritli-
čju, poskusite odlična oplotniška vina, pri čla-
nicah Društva kmečkih žena pa prigriznete 
njihove večkrat nagrajene dobrote. V grašči-
no smo preselili tudi krajevni urad, da bo ure-
janje upravnih zadev bolj pri roki. V nadstro-
pju je urejena prekrasna poročna kapelica in 
v mesecu avgustu bo tu prvi poročni par dah-
nil svoj usodni da. To je nekaj lepega in verja-
mem tudi nepozabnega. Sicer se je ta prostor 
doslej uporabljal kot protokolarni prostor ob 
določenih prireditvah, v njej so potekale tudi 
različne priložnostne razstave. V nadstropju 
smo uredili tudi stalno etnološko razstavo, ki 
prikazuje življenje v našem okolju nekoč, ko 
še ni bilo tako kot danes. Vsak obiskovalec 
bi si moral vzeti čas in temeljito ogledati že 
omenjeno kapelico, njene štukature, obok, 
baročne tlakovce, ostanke fresk. Slišati mora 
tudi zgodbo o povezavi z žičkimi kartuzijani 
in družino Windischgraetz.

Prebujena Trnuljčica v Oplotnici, ki je zažive-
la s pomočjo Evropskega sklada za regionalni 
razvoj in seveda domače občine ter ob odlič-
nem sodelovanju s spomeniškim varstvom, 
prijazno odpira svoja vrata in vabi na ogled. 
V njenih prostorih se lahko imenitno postavi-
jo slikarska stojala, manjše glasbene skupine 
lahko v tako odličnem ambientu izvajajo pri-
ložnostne nastope. Drugo nadstropje grašči-
ne je v celoti glasbeno zaživelo, saj so ti pro-
stori namenjeni glasbeni šoli. Razmišljamo 
tudi o izvedbi seminarjev, tečajev … Kakor-
koli že, graščina si zasluži, da zdajšnji lastniki 
povežemo preteklost s sedanjostjo. Pri tem 
pa, če bomo le znali, njene duri odpremo tudi 
širše in se povezujemo z okolico, predvsem 
na področju turizma. Graščina je prijazna tudi 
do invalidov, saj imamo zanje dvigalo.

Naj bo to kot povabilo, da obiščete naš po-
nos, graščino, ki se je iz žalostne zapuščine 
spremenila v lepotico. Prijazno vabljeni v 
Oplotnico!

Podpohorska vinsko-turistična cesta

Območje Podpohorske vinsko-turistične ce-
ste (VTC-17) se razprostira vzdolž vinorodne-
ga podokoliša, ki ga imenujemo tudi obronki 
Pohorja, in zajema vinogradniško področje, 
ki sega od občin Ruše, Maribor, Hoče – Slivni-

ca, Rače – Fram, Slovenska Bistrica, Oplotnica, 
Slovenske Konjice pa vse do Zreč. 

Narava nas je na obronkih Pohorja obdarila 
z obiljem sort vinske trte in tako tudi z izbi-
ro vin, ki je neponovljiva in je dar posebnih 
pohorskih tal, klime in pridnih ljudi. Izjemne 
vinogradniške lege so navdušile že nadvojvo-
do Janeza, da je na Meranovem zasadil žlah-
tne sorte vinske trte iz različnih vinorodnih 
krajev Evrope. Izkušnjam tistega časa sledimo 
še danes. Vinogradi so razporejeni med ve-
čje komplekse, kot so Meranovo, Ritoznoj in 
Škalce, velikokrat pa vinogradniška pokrajina 
seže prav do mesta. Območje dopolnjujejo še 
številni kulturni objekti in naravne znameni-
tosti. 

Podpohorska vinsko-turistična cesta kot ce-
lota ali pa njena posamezna območja se je 
že do sedaj vključevala v različne projekte. V 
zadnjih mesecih je pod okriljem projektnega 
partnerja, Razvojno-informacijskega centra 
Slovenska Bistrica, vključena tudi v čezmejni 
projekt VinoCool – vino, kultura, kulinarika, 
katerega vodilni partner je mariborski zavod 
za turizem. Projekt vključuje sodelovanje šta-
jerskih vinsko-turističnih cest iz Slovenije in 
Avstrije ter oblikovanje skupnih tematskih 
turističnih proizvodov, ki bodo povezovali ce-
lotno projektno področje preko skupnih tem, 
kot so stara trta, arhitektura, tradicija in obi-
čaji ter ekološka pridelava vina in kulinarika.

SLOVENSKE KONJICE

Konjiški dnevi 2011

Letošnji Konjiški dnevi so potekali med 17. 
in 30. junijem 2011. Tudi letos so se Konjiški 
dnevi pričeli s tiskovno konferenco, na kateri 
je župan predstavil in izpostavil nekaj dogod-
kov v letošnjem programu.

Čebelarsko društvo Slovenske Konjice je or-
ganiziralo dogodek Medeni dan, na katerem 
so predstavili dejavnosti društva. Iz Mestnega 
trga smo se prestavili v Tepanje, kjer so Ljud-
ski pevci iz Tepanja praznovali 10 let delova-
nja. 

18. junija je Vinogradniško vinarsko društvo 
Slovenske Konjice pripravilo slavnostno aka-
demijo ob njihovi 20. obletnici društva. Večer 
se je zaključil s prireditvijo Glasbeni večeri v 
Žički kartuziji s koncertom Gala Gjurina.

V ponedeljek, 20 junija, smo se udeležili pri-
reditve Spoznamo drugačnost. Naslednji dan 
smo se posvetili najuspešnejšim šolarjem na 
prireditvi Naj mladi. 

Ob dnevu podjetništva smo obiskali podjetje 
Ko-Lovec na Zbelovem in večer zaokrožili na 
svečani proslavi ob dnevu državnosti in 20. 
obletnici vojne za Slovenijo. 

23. junij je bil namenjen konjiškim gozdarjem 
in v njihovi družbi in ob predstavitvi njihove-

Potek Gozdne učne poti Dobrna

Glasbeno poletje na Dobrni

Obnovljena graščina v Oplotnici

Kresni pohod po vinski cesti

Obiskovalci mlinarske nedelje
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ga delovanja smo se sprehodili po zanimivi 
Konjiški gori. 

Ob dnevu državnosti, 25. junija, smo se poda-
li na tradicionalni pohod na Stolpnik. Pohod 
je organiziralo Planinsko društvo Slovenske 
Konjice. V popoldanskem času smo obiskali 
prireditev Petrovo v Žičah. V letošnjem pro-
gramu smo imeli dve odprtji lokalnih cest, 
eno na Tepanjskem vrhu, drugo pa na Zbe-
lovski gori. 

Predzadnji dan v letošnjem programu je bil 
namenjen odlagališču CERO v Slovenskih 
Konjicah, kjer smo odložili zadnje odpadke 
in s tem prenehali z odlaganjem v Slovenskih 
Konjicah. Na občinski praznik, 30. junija, smo 
zaključili letošnje Konjiške dneve 2011. Na 
slavnostni seji občinskega sveta smo podelili 
letošnja priznanja.

Omenjenih je le nekaj dogodkov v okviru Ko-
njiških dni, seveda se jih je odvilo veliko več. 
Vabljeni, da se nam pridružite v letu 2012.

ŠENTJUR

Muzejska poletna noč v Šentjurju

TIC Šentjur se je v mesecu juniju pridružil tra-
dicionalni akciji slovenskih muzejev in galerij 
z naslovom Poletna muzejska noč. Za otroke 
smo pripravili prazgodovinsko delavnico, 
kjer so skupaj s prazgodovinsko deklico Firi 
spoznavali zaklade Rifnika, se učili prazgo-
dovinskega načina tkanja blaga in priprave 
moke, izdelovali loke in barvali pobarvanke 
iz življenja v železni dobi.

Drugi del prireditve je bil namenjen prebi-
valcem Rifnika in njegove širše okolice, kjer 
sta se najprej z nomadskim večmedijskim 
dogodkom predstavila Estela in Gilles, ki sta 
zakonski in umetniški par z Rifnika. Nato je 
potekalo druženje med turistični ponudniki, 
vodniki ter ostalimi zunanjimi obiskovalci ob 
spoznavanju in okušanju izdelkov skupine Kr-
res, ki so jih poznali že rifniški staroselci. To so 
zeliščni čaj kmetije Kalanovih s Kalobja, eko 
mesnine s kmetij Jurija Oseta in Žige Jenšter-
leta s Črnolice, organsko vino Acija Urbajsa, 
pripravljeno na način rifniških staroselcev, ki 
so vino zorili v epohah, brez dodatka žvepla, 
jurkini ter jabolčni sadni sokovi, marmelade 
in oreščki s kmetije Rosande Ploštajner v Ve-
zovju, pirina moka s kmetije Perme - Pšenič-
nik z Rifnika, iz katere je gospa Vida Ocvirk iz 

Vodruža naredila kruh v domači krušni peči, 
in na koncu še voda z vodnjaka pri Esteli in 
Gillesu v svoji avtentični naravni obliki, brez 
filtrov in dodatkov.

Šentjursko poletje 2011

Letošnje Šentjursko poletje je obiskovalcem 
ponudilo 22 glasbenih, gledaliških, družab-
nih in turističnih dogodkov.

Eno izmed prizorišč Šentjurskega poletja, 
Ipavčev vrt v Zgornjem trgu Šentjurja, se je 
izkazal kot izjemno primeren prostor za pole-
tne kulturne prireditve. 

Šentjursko poletje se zaključuje 4. septembra 
s 33. tradicionalno turistično prireditvijo An-
gelska nedelja na Planini, kjer si bo mogoče 
ogledati prikaz starih kmečkih običajev pod 
imenom Od zrna do kruha, peko planinske 
pršjače, razstavo gob in čebelarskih izdelkov, 
razstavo lovskih trofej in lovskega orožja, tra-
dicionalno vlečenje vrvi, podiranje drevesa 
na balon in sestavljanje furmanskega voza, 
na kmečki tržnici pa bodo na voljo izdelki do-
mačih obrti ter izdelki s kmetij.

Krres med šentjurskimi vrhovi

Krres je skupina ekoloških in biodinamičnih 
kmetov iz šentjurskega trikotnika, ki ga se-
stavljajo hribi Rifnik, Kalobje in Resevna. Vsak 
izmed teh hribov predstavlja pomembno in 
posredno kvaliteto v smislu naravne, kultur-
ne in duhovne dediščine teh krajev. Skupina 
si prizadeva za dvig ekološke ozaveščenosti, 
njihov simbol pa je glinena utež, ki so jo rif-
niški predniki uporabljali pri tkanju blaga od 
časa bronaste dobe dalje. Je stožčaste oblike 
in spominja na hrib Rifnik. Rifnik ali Gora, kot 
ga ponosno imenujejo domačini, predsta-
vlja s svojo bogato, 6000 let staro zgodovino 
kulturno in arheološko zibelko prebivalcev 
Šentjurja. Glinena utež spominja tudi na kres 
in trikotno povezavo hribov Kalobje – Rifnik 
– Resevna, ki ga člani skupine želijo zakuriti 
v srcih ljudi kot iskro zavesti o naši naravni in 
etnološki kulturni dediščini. 

Nov muzejski eksponat v Muzeju Južne že-
leznice Šentjur

Muzej Južne železnice, ki je vsako leto bolje 
obiskan, je v zadnjem letu pridobil nov mu-
zejski eksponat – brzojavni urad, ki sovpada 
obstoječemu prometnem uradu, v katerem 
je prikazana tudi relejna skupina za telefonijo 
na štajerskih železnicah. Izdelan je bil v letu 
1943 ter dopolnjen s strani podjetja Siemens 
v letu 1945. Nov muzejski eksponat tako 
predstavlja dodatni kamen v mozaiku pred-
stavnosti tehnične dediščine.

Izšla je nova zgoščenka Serenada za orke-
ster na lok Benjamina Ipavca

Godalni orkester Glasbene šole Fran Korun 
Koželjski Velenje je posnel Serenado za orke-
ster na lok, ki jo je Benjamin Ipavec napisal 
v svojem poznem ustvarjalnem obdobju in 
jo je namenil ljubiteljskim izvajalcem za raz-
vedrilo. V slovenski glasbeni zgodovini ji pri-
pada z vidika nastanka posebno mesto, saj 
je bila ta skladba na področju orkestralnega 
ustvarjanja eno izmed redkih tovrstnih del. 
Zgoščenko lahko kupite v TIC Šentjur ali pre-
ko spletne prodajalne www.podezelje.com.

Ipavčevi kulturni dnevi 

 V letu 2011 bodo Ipavčevi kulturni dnevi po-
svečeni Josipu Ipavcu v počastitev 90-letni-
ce njegove smrti. 16. oktobra bo slavnostni 
koncert svetovno znanega opernega pevca 
Marka Finka in domačinke, sopranistke Urške 
Arlič Gololičič, ki bosta izvajala samospeve 
Josipa in Benjamina Ipavca ter Huga Wolfa. 
18. oktobra bomo pripravili odprtje razstave 
starih razglednic v času Josipa Ipavca, 20. ok-
tobra bo ddr. Igor Grdina v Knjižnici Šentjur 
predaval o Josipu Ipavcu in slovenski moder-
ni, 27. oktobra pa bo potekal koncert samo-
spevov Josipa Ipavca v interpretaciji učencev 
slovenskih konservatorijev za glasbo pod na-
slovom Josip in mladi. Prav tako se bo v tem 
času začela pripravljati baletna pantomima 
Možiček Josipa Ipavca v moderni in klasični 
izvedbi, ki bo skušala tako balet kot moderni 
ples približati mlajši publiki tudi širom Slo-
venije. Premiero napovedujejo 8. februarja v 
Kulturnem domu Šentjur.

VITANJE

Nebo je črno, Zemlja je modra

Polet prvega človeka v vesolje, Jurija Ale-
ksejeviča Gagarina, 12. aprila leta 1961 (leta 
naše mladosti, črno-bele televizije, leta po-
vojne rehabilitacije in leta fascinacije – tudi 
z videnjem Zemlje iz vesolja!) praznujemo z 
obiskom kozmonavta Jurija Ivanoviča Malen-
čenka, z odprtjem ruskega kulturnega znan-
stvenega centra v Ljubljani in z odprtjem 

razstave, ki nosi naslov Nebo je črno, Zemlja 
je modra.

Mi, ki smo trdno prilepljeni na Zemljo, pravi-
mo, da je nebo modro, Zemlja pa temna.

Gospod Malenčenko, ki je bil najdlje v vesolju 
(in se je v vesolju tudi poročil), mi je danes na 
vprašanje, kaj se v vesolju čuti, misli, vidi in 
doživlja, dejal, da je največja moč, ki jo daje 
vesolje, svetloba. Da se čuti mir, misli večnost, 
vidi širino in da je človek v odnosu do vsega 
videnega, čutnega in doživetega večji, ne pa 
manjši. Večji zato, ker vidi Zemljo pod sabo 
in odlepljeno od njene težnosti, trdnosti in 
determiniranosti.

Vprašala sem ga tudi, kaj v vesolju pomeni 
smrt. Pravzaprav pričakovano, a pomembno 
je odvrnil, da je tam zgoraj manj pomembna, 
za človeka bolj spravljiva in tudi manj ustra-
hovana.

Zakaj se mi zdi pomembno, da danes, po 
petdesetih letih poleta v »neznano«, poleta, 
s katerim se je prebila membrana nedolžno-
sti našega planeta in hkrati podrla (ali vsaj 
naj bi se podrla) mistika onostranstva ... raja, 
pekla ... karkoli že pač hočete ... tudi percep-
cija naše lastne nemoči ... zakaj se mi zdi torej 
pomembno, da se danes oziram k čustvom 
človeka, ko vstopa v stanje breztežnosti in 
oddaljenosti (da ne rečem distance).

Zato, ker nam je znanost, ki te prestope omo-
goča, postala samoumevna, človeška duša 
pa je ostala še vedno – kljub znanosti – skriv-
nost.

Ampak tudi znanost v resnici ni tako samo-
umevna.

Zato še danes odprtih oči in ušes beremo pr-
vega, ki je pisal o potovanju v vesolje, pionir-
ja vesoljske tehnologije Hermana Potočnika 
Noordunga. Prevod njegove knjige, ki je izšla 
leta 1929 v Berlinu Problem vožnje po ve-
solju: raketni motor in ki je takoj in za vselej 
vstopila v zgodovino kozmonavtike, je prav-
kar izšel pri KSEVT.

Kaj je KSEVT? Kulturno središče evropskih 
vesoljskih tehnologij, ki ga – med drugim – 
poganja ideja, energija, koncept Dragana Ži-
vadinova in Mihe Turšiča.

Kulturno središče KSEVT raste kot izjemen 
kulturni dom v kraju Vitanje, kjer že obstaja 
manjša, a svetovno obiskana razstava o delu 
Hermana Potočnika in referencah nanj (te pa 
segajo od Odiseje 2001 v vesolju do Nase in 
MIRu – Mednarodne vesoljske postaje v Mo-
skvi).

Če bi bil danes z nami predsednik države dr. 
Danilo Türk, bi vam zagotovo spregovoril o 
projektu kulturalizacije vesolja, o katerem je z 
velikim žarom razpravljal na obisku v Moskvi 
in tudi botroval podpisu sporazuma med Slo-
venijo in Rusko federacijo.

Kar ne velja prezreti, pa je dejstvo, da Sloveni-
jo v tem sporazumu zastopa prav Ministrstvo 
za kulturo. Gre za edinstven projekt na svetu, 
ki ga bo v kratkem kronal memorandum med 
Zvezdnim mestom (Akademija za znanost) in 
našim ZRC SAZU.

Skratka, kot da filma še ni konec, ali še bolje, 
kot da se film preveša v realnost. Najprej tisto 
realnost, ki se je pred petdesetimi leti zgodila 
s prvim človekom v vesolju in jo je napovedal 
Meliesov film Potovanje na luno in kasneje še 
Kubrickova Odisejada, ki je Straussa preme-
stila v nebo, nas pa vrgla iz neba na Zemljo. 
Tu smo obtičali – a kot kaže – ne za dolgo.

Naj na koncu zaželim vse dobro Ruskemu 
centru znanosti in kulture. In hkrati zaželim 
tudi vse dobro ideji o našem – Slovenskem 
centru znanosti in kulture v Moskvi, ki naj 
bi se zgodil skladno z nedavno podpisanim 
sporazumom ob obisku predsednika Putina 
v Ljubljani. 

Ta center pravzaprav dobro popotnico že 
ima, saj si ga je v nočnih urah in v precej sim-
patičnih okoliščinah ogledal že sam Putin.

ZREČE

Vodna učna pot v Zrečah

Nova turistična pridobitev v Zrečah je Vodna 
učna pot, ki povezuje elemente naravne in 
kulturne dediščine, oživlja dediščino kraja 
skozi prikaz aktivnosti nekoč in jih povezuje 
s sedanjostjo. 

Vodna učna pot Zreče povezuje obnovljen 
vodnjak na železniški postaji, stare mline ob 
Dravinji in na njenih mlinščicah, reko Dravi-
njo in njene pritoke ter Zreško jezero in ter-
malno kopališče. Zreče imajo izredno vodno 
bogastvo, ki je že v preteklosti bilo osnova 
gospodarskega razvoja kraja. 

 Na poti je postavljenih osem informativno-
-izobraževalnih tabel, z začetkom na železni-
ški postaji, kjer je tudi karta z vsemi vrisani-
mi točkami. Vsaka učna tabla je celota zase. 
Vodno učno pot Zreče lahko obiščete ali kot 
celoto ali pa njene posamezne točke. Pot je 
sicer krožna, vendar je možen vanjo poljuben 
vstop in izstop. Pot je skupaj dolga 13,1 km. 
Za obisk poti priporočamo prevozno sred-
stvo, ker so razdalje med točkami v povpre-

Govor ministrice za kulturo Majde Širca na 
proslavitvi 50-letnice prvega poleta v ve-
solje Jurija Gagarina v Ljubljani 6. 4. 2011

Nastajajoče središče KSEVT v Vitanju

Deklica Firi otrokom prikazuje tkanje blaga

Z gozdarji na Konjiški gori
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Sejem ITB v Berlinu

Na razstavnem prostoru Slovenske turistične 
organizacije se je na borzi v Berlinu v okviru 
projekta »Wellness 3 plus« predstavljala tudi 
turistična ponudba občin od Pohorja do Bo-
horja pod okriljem Razvojne agencije Kozjan-
sko. 

Borza ITB Berlin je letos potekala že petin-
štiridesetič. V 26 dvoranah se je predstavilo 
11.163 razstavljavcev iz 188 držav. 

Slovenija je na stojnici izpostavila zeleni turi-
zem kot svojo veliko konkurenčno prednost. 
Prav zaradi tega je bila turistična ponudba 
zelenih občin zelo zanimiva tako za novinarje 
kot za ostale obiskovalce. 

Slovenski razstavni prostor in stojnico Ra-
zvojne agencije Kozjansko so obiskali številni 
visoki gostje, med drugimi generalni sekretar 
svetovne turistične organizacije dr. Rifaj, mi-
nistrica za gospodarstvo mag. Darja Radič, 
generalni direktor Direktorata za turizem 
Marjan Hribar ter številni novinarji in drugi 
pomembni gostje. 

Vsi so izrazili zanimanje za ponudbo in ak-
tivnosti, povezane z zelenim turizmom, ter 
zavedanje, da je turizem pomembna gospo-
darska panoga, ki spodbuja skladen regio-
nalni in lokalni razvoj in pomembno vpliva 
na razvoj zelene ekonomije. 

Nemški turisti v Sloveniji predstavljajo zelo 
pomemben trg in zasedajo 11 % delež v tu-
rističnem prometu. Med njimi je največ zani-

manja za zdravilišča z vzporedno dopolnilno, 
zlasti zeleno naravnano ponudbo in zdravo 
lokalno gastronomijo. Najbolj cenijo neokr-
njeno naravo, ki jim pomeni ključni motiv za 
prihod v Slovenijo. 

Sejem Gast v Splitu

V okviru projekta »Wellness 3 plus« se je od 
2. do 6. marca 2011 na sejmu Gast v Splitu 

OBMOČJE »OD POHORJA DO BOHORJA« SE 
PREDSTAVLJA NA TURISTIČNIH SEJMIH

predstavila ponudba območja od Pohorja do 
Bohorja s področja aktivnih počitnic, gastro-
nomije in kulturnega doživetja. Zanimanje 
obiskovalcev je bilo veliko, saj so to območje 
poznali zgolj kot tranzitno pot do smučarskih 
in wellness centrov. Potekali so tudi razgovori 
z drugimi razvojnimi agencijami o možnostih 
sodelovanja na različnih čezmejnih projektih.  
Nekatere Incoming agencije so po predsta-
vitvi našega območja izrazile zanimanje za 
kulturni turizem in eko ponudbo področja od 
Pohorja do Bohorja.

Sejem Alpe-Adria: Turizem in pro-
sti čas v Ljubljani

V januarju 2011 se je območje LAS »Od Po-
horja do Bohorja« in njegovi ponudniki pred-
stavili na sejmu Alpe-Adria: Turizem in prosti 
čas v Ljubljani, ki je ena največjih turističnih 
prireditev pri nas. Na barvitem razstavnem 
prostoru je bila predstavljena ponudba treh  
tematskih sklopov: aktivne počitnice, dožive-
tje narave in gastronomije ter doživetje kultu-
re kot tri dodane vrednosti tradicionalni po-
nudbi številnih zdravilišč in wellness centrov 
na širšem območju Kozjanskega, Obsotelja, 
Dravinjskega in Krapinsko-Zagorskega. 

Za animacijo obiskovalcev je bilo poskrbljeno 
z družabno igro Od Pohorja do Bohorja, kjer 
so se le-ti preizkusili v poznavanju našega ob-

močja.

čju 3 km. Le v dolini Dravinje so točke blizu 
skupaj, tako da je možen obisk peš.

Ogled poti je primeren tako za skupine šol-
skih otrok, družine kot za druge individualne 
obiskovalce, ki lahko spoznavajo naravno in 
kulturno dediščino ob poti.

Vodna učna pot Zreče je uvrščena v Učilni-
co v naravi (www.ucilnicavnaravi.si) in je kot 
učni prostor za učenje, razumevanje, razisko-
vanje in spoznavanje voda na območju obči-
ne Zreče.

Ropotanje v starih Zrečah

Največja turistična prireditev v Zrečah je že 
nekaj let zapored Ropotanje v starih Zrečah. 
To tridnevno prireditev, ki se je dogajala od 
3. do 5. junija, so skupaj organizirali Društvo 
godbenikov Zreče, Občina Zreče in LTO Ro-
gla – Zreče, GIZ. K uresničitvi tridnevne pri-
reditve je pripomoglo tudi veliko sponzorjev 
in donatorjev iz Zreč in okolice. Dogodki tri-
dnevne prireditve so bili dobro obiskani, ne-
kateri so se na sobotne in nedeljske dogodke 
pripeljali kar z vlakcem, ki je kot dodatna tu-
ristična ponudba za vse obiskovalce vozil po 
Zrečah.

Petkov večer je bil namenjen vsem mladim in 
vsem rokerjem, saj smo organizirali prireditev 
Rock čevapčič, ki je že drugo leto potekal v 
sklopu Ropotanja. Na njem so nastopile glas-
bene skupine: Rimska cesta, Take off, Hišni 
rock band Skaza in Catharsis. Po vseh nasto-
pih se je pričela še najbolj nora zabava z Ra-
diem Rogla, ki je dodobra ogrela in nagradila 
tudi nekatere obiskovalce. Po njej je nastopila 
še skupina 500 metrov. 

V soboto dopoldan so na svoj račun najprej 
prišli otroci, ki so s pomočjo vzgojiteljic zre-
škega vrtca izdelovali različne instrumente iz 
papirja in kartona. Prav tako nas je dopoldan 
obiskala ekipa TV GOLICA, s katero smo se v 
živo javljali v njihov program in tako povabili 
njihove gledalce na našo prireditev. V popol-
danskem času smo izvedli drugi letošnji pre-
dizbor za Pohorsko coklo 2011. Po končanem 
predizboru pa se je pričela revija narodno za-
bavnih ansamblov, zvrstilo se je kar osem do-
mačih in tujih narodno zabavnih ansamblov. 
Za brezplačen golaž v sobotnem popoldnevu 
so poskrbeli zreški lovci.

V nedeljo popoldan so se vsem obiskovalcem 
predstavili še pihalni orkestri iz tujine in Slo-
venije. Tako so se predstavili: Mladinski pihal-
ni orkester Glasbene Šole Slovenske Konjice, 
Limena glasba Vetropack – Straža iz Hrvaške 
in Godba iz Ehrenhausena (Avstrija). Skupaj  
so nastopili še domača zreška godba in god-
beniki iz Proseka – slovenske manjšine v Itali-
ji. Nastop so zaključili z ansamblom Štajerskih 
7, s katerim je sledila zabava do večernih ur, 
ko se je tridnevno ropotanje tudi zaključilo. 

Destinacija Rogla – Pohorje z novo spletno 
stranjo

V sklopu marketinških aktivnosti destinacije 
Rogla – Pohorje, v kateri se združujejo ob-
čine Zreče, Slovenske Konjice, Oplotnica in 
Vitanje, je zaživela nova spletna stran www.
destinacija-rogla.si.

Na njej so predstavljene vse štiri občine, naše 
turistične informacije, kulturne, naravne in 
druge znamenitosti, programi izletov, poho-
dne in kolesarske poti ter druge aktivnosti za 
preživljanje prostega časa v destinaciji. Prav 
tako se na strani nahaja koledar prireditev in 
dogodkov, kjer je možnost objave večjih pri-
reditev za vse občine.

Na strani so predstavljeni vsi turistični ponu-
dniki destinacije, tako ponudniki namestitve-
nih kapacitet kot tudi gostinski ponudniki, 
ki so že predstavljeni v skupnem katalogu 
destinacije, ki je izšel lansko leto. Predstavlje-
ne so vse njihove značilnosti in kapacitete z 
namenom, da bodo informacije gostom čim 
bolj prijazne. 

Stran se bo sproti nadgrajevala, sledijo pa še 
tuje različice spletne strani v treh tujih jezikih.

Do znanja preko izobraževanja

V okviru projekta Do znanja preko izobraže-
vanja – marketing , trženje , PR, računalništvo, 
je bila v sredo, 8. 6. 2011, v Hotelu Planja na 
Rogli izvedena brezplačna izobraževalna de-
lavnica z naslovom Kako ustvariti blagovno 
znamko. 

Na delavnici so s prispevki sodelovali turistič-
ni delavci z območja LAS. Damjan Pintar, di-
rektor Uniturja, je spregovoril o naslovni temi 
ter udeležencem predstavil kako pomemb-
no vlogo predstavlja trženje v turizmu ter o 
pomenu prepoznavanja ciljnih skupin in nji-
hovih bodočih potreb. Nakazal je smernice, 
kako kupca privabiti, da bil naš.

Aleš Topolšek, predstavnik turistične kme-
tije Urška, je iz lastnih izkušenj predstavil in 
opozoril na kaj je potrebno biti pozoren pri 
oglaševanju in promociji lastne blagovne 
znamke. Marija Deu Vrečer, vodja hotela 
Term Zreče, pa se je dotaknila teme z naslo-
vom Organizacija in ustvarjanje dogodkov in 
razložila, kako pomemben vpliv ima le-ta pri 
pridobivanju novih kupcev in prepoznavno-
sti blagovne znamke. 

Projekt Do znanja preko izobraževanja je 
sofinanciran iz evropskega kmetijskega skla-
da, os Leader, pod okriljem Lokalne akcijske 
skupine »Od Pohorja do Bohorja«. V projektu 
sodelujejo Ljudska univerza Šentjur, Unitur 
Zreče in Ekološka kmetija Magu.

Obnovljeni vodnjak na železniški postaji v Zrečah

V starih Zrečah je ropotalo Razstavni prostor v Berlinu so obiskali številni visoki gostje iz Slovenije in tujine

Na sejmu v Splitu se je območje predstavilo z domačimi dobrotami in barvito turistično ponudbo
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stva do sedaj še nisem kandidiral. Mogoče 
bom v bližnji prihodnosti.

5. Vizija mojega podjetja je, da bi bil uspešen 
in prepoznaven na območju Mariborske regi-
je. Želim si, da bi me ljudje poznali in spoznali 
po kakovosti, poštenosti, iznajdljivosti in uni-
katnosti, ter da bi me imeli za enega izmed 
najboljši mizarjev. V prihodnosti je v načrtih 
tudi razširitev podjetja. Za konec lahko re-
čem samo še to, da se veselim sodelovanja z 
novimi strankami.

SLOVENSKE KONJICE

1. Prihajam iz podjetja, ki se ukvarja z razvoj-
nimi dejavnostmi na področju odpadkov. 
Naša prioriteta je uporaba odpadkov kot vi-
rov. Odpadki ponekod še vedno predstavlja-
jo problem, čeprav jih razviti svet prepoznava 
kot surovine, za kar imamo v Sloveniji še ve-
liko možnosti. Nimamo naftnih ploščadi, ne 
rudnikov dragih surovin, imamo pa odpadke, 
v katerih so skrite surovine. Pri nas so »zrasli« 
nekateri vidni projekti, kot so zbiranje odpa-
dne embalaže po sistemu od vrat do vrat, 
zbiranje kosovnih odpadkov s predhodnim 
naročilom, REUSE center oz. Center ponovne 
uporabe. Odpadke je torej mogoče upora-
biti kot surovine le, če so pravilno zbrani in 
pripravljeni, zato uvajamo sodobne in inova-
tivne sisteme razvoja delovnih mest na tem 
področju.

2. Dejavnosti izvajamo širše po Sloveniji, žal 
ne v domačem kraju. Najbližje nam je Občina 
Rogaška Slatina, kjer izvajamo ponovno upo-
rabo v prvem tovrstnem centru v Sloveniji, ki 
smo ga ob sodelovanju OKP, d. o. o. Rogaška 
Slatina odprli lansko leto. Naš cilj je, da z ra-
zvojem novih dejavnosti na področju odpad-
kov omogočimo nove zaposlitve zlasti tistim, 
ki težje dobijo zaposlitev na konkurenčnem 
trgu dela. Predvsem izhajamo iz razvoja lo-
kalnega podjetništva zato, ker že na lokal-
nem nivoju razpolagamo z resursi, odpadki 
torej, ki jih je mogoče uporabiti kot surovine.

3. Evropska  sredstva so pomembna za razvoj 
novih dejavnosti, pogosto brez njih sploh ne 
bi bilo mogoče realizirati posameznih pro-
jektov. Pogosta težava je, da je potrebno vsa 
sredstva, ki so odobrena v namen projektov, 
financirati vnaprej, kar je velikokrat težava 
zaradi likvidnosti zlasti pri manjših podjetni-
kih. Povsem jasno je, da ni mogoče pričako-
vati razvoja podeželja, če se le-ta ne izvaja na 

podeželju, zato so finančne  spodbude v tej 
smeri zelo pomembne.

4. Na ta razpis se doslej še nismo prijavljali.

5. V namen razvoja lokalnega podjetništva 
smo razvili projekt Ponovna uporaba, v kate-
rem gradimo mrežo REUSE centrov na širšem 
območju Slovenije. Vzpostavili bomo pogoje 
za obratovanje petih centrov ponovne upo-
rabe  in dva tovrstna  kotička. Na vsaki od 
lokacij bomo zaposlili težje zaposljivo osebo, 
žensko, ki jo bomo usposobili kot promotor-
ko trajnostne potrošnje, da bo imela dovolj 
znanja, veščin, kontaktov za sodelovanje in 
svetovanje pri funkcionalni ureditvi prostora 
za izvajanje ponovne uporabe in za izvajanje 
tehničnih, okoljsko svetovalnih, motivacij-
skih in edukacijskih  ter  marketinških nalog 
pri izvajanju postopkov ponovne uporabe. 
Pomembna  naloga novih  REUSE centrov je 
motiviranje brezposelnih in težje zaposljivih 
iz ranljivih skupin za sociološko integracijo in 
spodbujanje razvoja socialnih podjetij. Prav 
tako bomo vzpostavili mrežo REUSE centrov, 
vse centre vključili v EU mrežo tovrstnih cen-
trov, ki delujejo že 20 let, s čimer bomo omo-
gočili transnacionalno partnerstvo, ki bo pri-
spevalo k izmenjavi praks in večji kakovosti 
izvajanja zaposlitvenih programov za ranljive 
skupine. 

V času trajanja projekta bodo v mreži delovali 
REUSE centri (Kranj, Ljubljana, Celje, Dol pri 
Hrastniku, Velenje, kotička v okviru zbirnih 
centrov – Miklavž na Dravskem polju in Treb-
nje), ki bodo ob vstopu na trg ob zaključku 
projekta že sposobni sami preživeti in obdr-
žati delovna mesta. Ker bodo v vseh centrih 
zaposlene ranljive skupine (poleg promotor-
jev trajnostne potrošnje), je realizacija regij-
skega prenosa dobre prakse ključna za usta-
novitev 7 novih socialnih podjetij, ki bodo 
lahko opravljala tovrstna dela, ki so družbeno 
koristna in omogočajo varstvo okolja in kon-
kretne možnosti zmanjševanja ekološkega 
odtisa. Vsi izdelki iz ponovne uporabe imajo 
namreč zelen predznak, zato  je dodana vre-
dnost projekta tudi v spreminjanju odnosa 
do potrošništva in razumevanje družbe, ki 
daje enake možnosti tudi socialno ranljivim 
skupinam.

ŠENTJUR

1. Po vrnitvi iz Nemčije sem se odločila za 
dopolnilno dejavnost na kmetiji. Za izdelke 
iz sadja sem prejela že številna priznanja na 

razstavi Dobrote slovenskih kmetij in so tudi 
med ljudmi vse bolj prepoznavni. Začudena 
sem nad tem, koliko nam da narava, recep-
tom rada dodam svoje lastne ideje in se ve-
selim odzivov vseh, ki poizkusijo moje speci-
alitete.

2. Ko sem se pred petimi leti vrnila v Sloveni-
jo, nisem preveč dobro govorila slovensko. Za 
dve leti sem se zaposlila, nato pa sem ostala 
brez dela. Ker imava oba z možem okoli 15 
ha zemlje in še nekaj gozda, sva se odločila, 
da bova pridelovala sadje in zelenjavo ter to 
prodajala. Ker sem prej živela v mestu, toliko 
bolj cenim kvaliteto bivanja na podeželju.

3. Sprva nisem vedela, na koga bi se obrnila, 
zato sem se najprej odpravila na svetoval-
no službo pri Kmetijsko-gozdarski zbornici 
(KGZ) v Celju. Svetovalki pri KGZ in na Razvoj-
ni agenciji Kozjansko sta mi predstavili mo-
žne razpise, ampak še vedno menim, da so za 
nas premalo dostopni, preveč je birokracije 
in to marsikoga odvrne od prijave. Velikokrat 
so težava tudi sredstva, ki jih je potrebno 
vnaprej založiti. 

4. Poznam razpis, nisem še kandidirala. Za v 
prihodnje pa vidim možnost morda v smislu 
povezovanja ponudbe različnih izdelkov s 
kmetij.

5. Z možem bova zasadila še nekaj drevja, 
malin, jabolk in orehov, da bo na zemlji, ki 
je imava dovolj, zraslo še več. Preizkusila bi 
rada še druge vrste sadja in zelenjave, ki jih je 
res veliko. Ker imava pogoje za ekološko pri-
delavo, bova počasi delala korake v to smer. 
Svojo dejavnost bom nadgradila s pridelavo 
testenin, saj bom delala in prodajala mlince, 
rezance, široke rezance. Imam domača jajca 
in žita, pekla bom tudi peciva, zavitke in pite.

VITANJE

1. Rad delam v naravnem okolju, zato se za-
vzemam za čim bolj ekološko sprejemljiv 
način kmetovanja in bivanja. Z družino kme-
tujemo na gorski ekološki kmetiji, kjer vzre-
jamo poni konjičke, osle, koze in druge živali. 
Prav tako na popolnoma naraven način gnoj 
in druge organske odpadke predelujemo v 
kompost. V okviru podjetja Oaza pod Javor-
jem, d. o. o., razvijamo več dejavnosti. S poniji 
in oslički se trudimo popestriti turistično po-
nudbo na Rogli in pri ribniku Vrbje v Žalcu, 
pozimi zaprežemo v sani tudi sibirske hu-

Podjetništvo na območju LAS »Od Pohorja 
do Bohorja« je ključnega pomena za razvoj 
tega območja. V tokratni številki POB-a vam v 
kratkih intervjujih predstavljamo enega pod-
jetnika, kmetovalca ali turističnega delavca iz 
vsake občine, ki so nam lahko vzor in navdih, 
da je tudi na našem območju možno uspešno 
delati.

DOBJE

1. Podjetje Hrib, d. o. o., je bilo ustanovljeno 
leta 1991. Smo sodobno, prilagodljivo pod-
jetje, ki se trudi slediti trendom, se čim bolj 
približati potrebam strank in partnerjev ter 
zagotoviti čim boljšo kvaliteto prodajnih iz-
delkov. Poglavitni del naše dejavnosti pred-
stavlja trgovina na debelo, ki obsega pro-
dajne programe suhega sadja in oreščkov, 
svežega sadja in zelenjave, svežega mesa in 
mesnih izdelkov, delikatesnih izdelkov in za-
mrznjenih živil. Vedno večji delež našega po-
slovanja zavzema proizvodnja, saj razpolaga-
mo z lastnimi, sodobnimi pakirnimi linijami 
za suho sadje, oreščke in semena, ki ustrezajo 
vsem kriterijem pakiranja. Drug sklop naše 
proizvodne linije predstavlja proizvodnja 
govejega mesa in mesnih izdelkov, pri čemer 
poudarjamo uporabo surovin slovenskega 
porekla. Svoje prodajne artikle tržimo pod 
dvema blagovnima znamkama – Odlično in 
Bioboom. Blagovna znamka Odlično obstaja 
že od leta 2001 in  zaobjema tako program 
suhega sadja in oreščkov kot tudi delikatesni 
program. Pod blagovno znamko Bioboom, 

ki smo jo ustvarili leta 2010, pa so združeni 
prodajni artikli, ki so opremljeni s certifikati 
kontrolirane ekološke pridelave.

2. Sedež podjetja je v kraju, kjer sem rojen. 
V času ustanovitve so bile za demografsko 
ogrožene kraje davčne olajšave 5 let.

3. Evropska sredstva so za slovensko gospo-
darstvo izjemno pomembna, sami smo uspe-
šno sodelovali pri enem od razpisov Ministr-
stva za kmetijstvo, gozdarstva in prehrano.

4. Program Leader okvirno poznamo, za sred-
stva za razvoj podeželja do sedaj še nismo 
kandidirali

5. Načrtujemo še tehnično in tehnološko po-
sodobitev, tako da bomo primerljivi s konku-
renčnimi podjetji v širši mednarodni regiji. 
Vemo, da ta podjetja s pridom izkoriščajo čr-
panje evropskih sredstev.

DOBRNA

1. Kmetija Marovšek leži na 600 metrih nad-
morske višine pod obronki Paškega Kozjaka. 
Od Zdravilišča Dobrna je oddaljena 4 kilome-
tre. Na kmetiji nas je sedem članov družine. 
Z ženo kmetujeva na 46 ha veliki kmetiji, 24 
ha je obdelovalnih površin in 22 ha gozda, 
od tega imamo 12 ha obdelovalne zemlje v 
najemu. Občasno pomagata pri delu sin in 
snaha, ki bosta kasneje tudi prevzela kmetijo, 
sedaj hodita še v službo. Glavnina prihodka je 
iz prodaje mleka, dodatno pa imamo še ne-
kaj pitancev, nekaj prihodka je tudi iz gozda. 
Za dodaten zaslužek smo uredili in registrirali 
Piknik prostor kot dopolnilno dejavnost na 
kmetiji. Prostor je urejen in lahko sprejme 
120 gostov. V lepem naravnem okolju se lah-
ko gosti sprostijo, zabavajo. Najbolj najbolj 
pomembno pa je to, da se radi vračajo. Poleg 
Piknik prostora je na voljo igrišče za odbojko, 
travnik za razne športne aktivnosti, sprehajal-
ne poti ter otroška igrala. Dostop do kmetije 
tudi je z avtobusom.

2. Območje, kjer se nahajamo, nudi možnost 
preživljanja prostega časa v naravnem okolju, 
spoznavanje rastlinskega in živalskega sveta 
in predstavlja neokrnjeno podeželje, kar daje 
dobre pogoje za opravljanje naše dejavnosti.

3. Evropska sredstva, namenjena podjetni-
štvu in razvoju podeželja, lahko gotovo pri-
pomorejo k izboljšanju razvoja, vendar brez 
zagotovljenih lastnih sredstev ne bi tvegal 
kandidirati.

4. Program Leader in razvoj podeželja RS po-
znam, vendar za sredstva še nisem kandidiral.

5. Dolgoročno imamo v načrtu širiti turistič-
no rekreativno ponudbo na kmetiji.

OPLOTNICA

1. Sem Aleš Črešnar iz Oplotnice in sem star 
27 let. Šolal sem se v Mariboru na Lesarski šoli 
za poklic mizar. Po zaključku šolanja sem se 
zaposlil v svoji stroki, in ker to ni bilo to, kar 
sem želel, je bil čas, da naredim korak naprej 
in odprem svoje podjetje. S 1. 9. 2010 sem 
ustanovil svoje podjetje mizarstvo cresLES. 
Ukvarjamo se s popravilom pohištva, pro-
izvodnjo kuhinjskega in drugega pohištva 
iz naravnega lesa ali iverala. Nudimo tudi 
vgrajevanje stavbnega pohištva, oblaganje 
tal in sten in druga zaključna gradbena dela. 
Danes, skoraj leto dni od ustanovitve podje-
tja, lahko rečem, da sem zadovoljen. Naročila 
prihajajo iz vseh strani, stranke so prijazne in 
zadovoljne. Rečem lahko, da sem na dobri 
poti do uresničitve svojih sanj.  

2. Ukvarjam se z mizarstvom in moje mnenje 
je, da je ta dejavnost tesno povezana z nara-
vo, z gozdovi. Oplotnica potrebuje mizarja, 
tudi ostale občine, in z veseljem se odzovem 
vsakemu naročilu. Iz lastnih izkušenj lahko 
povem, da ljudje radi pridejo iz mesta na po-
deželje, kjer nas obdajajo vinogradi, pašniki, 
njive, gozdovi. Mislim, da podeželje že samo 
po sebi oddaja neko zaupanje do ljudi in to je 
lahko samo plus za moje podjetje. 

3.  Vsak podjetnik je vesel, če lahko dobi kakr-
šna koli denarna sredstva, s pomočjo katerih 
lahko poveča svoj kapital podjetja. Mislim, 
da so evropska sredstva pomembna za ra-
zvoj podjetništva, moramo pa znati z njimi 
pravilno razpolagati. Razvoj podjetništva na 
podeželju podpiram, ampak do meje, da ne 
škodujemo okolju in naravi.

4. Program razvoja podeželja, Leader, mi je 
znan, zelo zanimivo lahko rečem. Za ta sred-

Podjetnikom smo zastavili naslednja vpraša-
nja:

1. Kako bi nam na kratko predstavili sebe 
in svojo dejavnost, ki jo opravljate?

2. Zakaj ste se odločili opravljati vašo de-
javnost ravno v vašem kraju, na podeže-
lju in ne v večjem mestu?

3. Kaj menite o evropskih sredstvih in nji-
hovemu pomenu za razvoj podjetništva 
in v povezavi z njim tudi podeželja?

4. Ali poznate Leader, Program razvoja po-
deželja RS, ste že kandidirali na ta sred-
stva?

5. Nam lahko zaupate vaše načrte za priho-
dnost?

S PODJETNIM DELOM K RAZVOJU PODEŽELJA

Branko Brecl
Brdce nad Dobrno 2a
Telefon: 031 259 636
E-pošta: 
bbrecl@gmail.com
Spletni naslov: 
www.piknik-marovsek.si

Aleš Črešnar
Mizarstvo cresLes
Telefon: 031 453 251
E-pošta: 
ales.cresles@gmail.com

dr. Marinka Vovk
EKO-TCE, d. o. o.
Telefon: (03) 752 07 90 
Spletni naslov:
www.eko-tce.eu

Rosanda Ploštajner
Dopolnilna dejavnost 
na kmetiji
Črnolica 34, 3230 
Šentjur
Telefon: 051 201 134 
E-pošta: 
slowanda@gmail.com

Aleksander Janša
Hrib d. o. o.
Telefon: 
(03) 746 13 00
E-pošta: info@hrib.si
Spletni naslov: www.hrib.si

Viljem Petaci
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PODJETNIŠTVO DRUŠTVADRUŠTVA

skyje. V letošnjem letu smo z namenom, da 
pomagamo ekološkim kmetom prodati viške 
svojih pridelkov, kupcem pa približati pot do 
teh dragocenih proizvodov, pridobili certifi-
kat trgovca z ekološkimi pridelki.

2. Svojo dejavnost opravljam v domačem 
okolju, na katerega sem zelo navezan, je pa 
potrebno včasih nastopiti tudi širše.

3. Evropska sredstva so za razvoj teh dejavno-
sti res dobrodošla. Sam sem s svojim delom 
vzpostavil temelje za kar nekaj uspešnih turi-
stičnih in okolju prijaznih produktov. 

4. Program Leader delno poznam. Nekaj sem 
že poizkušal, vendar žal ob obilici mojega 
dela nisem uspel pridobiti dovolj informacij, 
da bi lahko pridobil kakšna sredstva.

5. Glede na potrebe razvoja podeželja so 
naše dejavnosti  med tistimi, ki so vedno bolj 
prepoznavne. Upam, da bom uspel najti do-
volj modrosti in volje, da to v teh težkih časih 
ohranim in pripomorem, da bodo naši čudo-
viti kraji postali bolj prepoznavni.

ZREČE

1. Prihajam izpod obronkov Pohorja – ma-
lega turističnega mesta Zreč. V prsih mi bije 
pohorsko srce, označuje pa me vztrajnost, 
dobra volja in pripravljenost pomagati dru-
gim. Ravno to so bili ključni elementi pri moji 
veliki življenjski odločitvi, da kljub rani mla-
dosti zapustim redno službo v svoji stroki – 
kuhar ter prevzamem delo kmetiji.

2. Kmetijo mojih starih staršev sta mami Anč-
ka in oče Jože začela preurejati v vinotoč, saj 
je mami kot gostinka imela to željo, da njen 
rojstni dom zaživi z dobrotami izpod njenih 
rok, saj so vsi otroci odšli od doma v mesto. 
Ko se je začelo njeno delo in trud z našo po-
močjo obrestovati in gostje vračati v večjem 
obsegu, je mami začutila, da zaradi zdra-
vstvenih težav ne bo zmogla več tega dela. 
Ni upala prositi, ampak začutil sem, da sem 
lahko jaz njen naslednik in ne le pomočnik, 

saj sva z ženo oba gostinske stroke. Sam sem 
to podedoval po svoji mami Ančki in omi Zo-
fki, ki sta mi dajale navdih in možnost razvoja 
na tem področju. Začel sem tako, da sem na 
kmetiji del strmine s sadnim drevjem zame-
njal z vinsko trto. Nato sem dejavnost razširil 
ter jo preimenoval v Izletniško kmetijo Ančka 
in si na njej ustvaril družino.

3. Evropska sredstva so dobrodošla tudi na 
področju razvoja podjetništva, prav tako 
kmetijstva in podeželja. Ko je razpis odprt, 
so pogoji, ki ga le-ta zahteva za male podje-
tnike in kmete pogostokrat prezahtevni, časa 
za prijavo na razpis pa je premalo, saj delo na 
mali turistični ali  izletniški kmetiji z zemljo, 
živino, njivo in vinogradi ter gosti terja 24-
urno predanost. Drugače mislim, da je s temi 
sredstvi že bilo kar nekaj stvari urejenih in po-
pravljenih. Sodelujejo bolj organizacije, kjer 
je oseba zaposlena 8 ur in se ukvarja samo z 
razpisom, pa še te pogosto  lovi čas.

4. Programe, ki ste jih navedli, poznam iz me-
dijev. Da se odločiš kandidirati za ta sredstva, 
ni dovolj, da le kandidiraš, ampak je potreb-
no, da dobro poznaš vsebino razpisa in obve-
znosti, ki te z njim vežejo. Z ženo sva se pred 
kratkim udeležila enega izmed predavanj 
okoli razpisov in so mi v ušesih ostale bese-
de predavateljev: Država nič ne da zastonj. S 
tem sem dobil potrdilo, da če nisi popolno-
ma pripravljen in prepričan v sebe, ne mo-
reš sodelovati. Počakaj, da dozoriš. Trenutno 
razmišljava o enem ampak nisva še uredila 
in pridobila vseh potrebnih dokumentov, saj 
jih je ogromno. Prav tako je potrebno odpreti 
veliko vrat, da dobiš prave podatke in pomoč, 
znanje ter svetovanje. Bili pa so že razpisi, na 
katerih zaradi velikosti kmetije ne moremo 
sodelovati, saj so bili le za velike kmetije.

5. Načrti moje družine so zastavljeni. Kljub 
drugačnemu ritmu življenja nam je delo na 
zemlji in z ljudmi še vedno blizu. Vztrajala 
bova, če nama morda uspe v novi obliki z raz-
širjeno ponudbo ter z obstoječo dejavnostjo. 
Vendar s poudarkom, da ostanemo v obsegu, 
ki ga lahko obvladamo sami, saj država ni 
najbolj na strani tistih, ki delajo in se borijo 
z rokami. Če bo zdravje, bo vse. Vztrajnost in 
dobrota se plemenitita in se z leti obrestujeta. 
V kolikor država ne bo pripravljena pomagati 
malim v gospodarstvu, ne glede, v kateri pa-
nogi bomo, bomo morali tudi mi naše sanje 
in načrte spremeniti v plan B. K sreči imava 
oba izobrazbo in dva mala srčka, ki nama da-
jeta moč in voljo v težkih in napornih dneh. 
Star rek pravi: »Nikoli nikogar ne oropaj upa-
nja, ker je to morda edino, kar ima«. Zdi se mi, 
da v Sloveniji vedno bolj drži.

Prvo vzrejališče čebeljih matic na Kozjan-
skem

Od letos je na Kozjanskem registrirano prvo 
vzrejališče čebeljih matic avtohtone Kranjske 
čebele (Apis mellifera carnica) pod nadzorom 
Kmetijskega inštituta Slovenije.

Za vzrejo matic sta se odločila Ivanka in Mati-
ja Koštomaj iz čebelarstva Medokošt. 

Kranjska čebela je znana tako doma kot po 
svetu po svoji mirnosti, mirnem sedenju na 
satju, dobri orientaciji, dobri izrabi zlasti goz-
dnih paš, burnem spomladanskem razvoju, 
dobrem čistilnem nagonu in odpornosti na 
čebelje bolezni. Te lastnosti želimo ne samo 
ohraniti, ampak tudi izboljšati.

Vzreja čebeljih matic zahteva znanje, izku-
šnje, natančno opazovanje in spremljanje 
različnih lastnosti čebeljih družin. Le tako 
lahko odberemo najboljše družine, ki služi-
jo za pleme naslednje leto. Dobre matice so 
pogoj za močne in zdrave čebelje družine, ki 
čebelarju prinesejo presežek medu in ostalih 
dobrot iz čebeljega panja.

Kakovostne kozjanske matice so sedaj na vo-
ljo čebelarjem od Pohorja do Bohorja celotno 
čebelarsko sezono, t. j. od maja do sredine av-
gusta.

Kako bogata si dobjanska duša

Ali se zavedamo svojih korenin globoko v po-
etični kozjanski zemlji? 

Ali se zavedamo svoje kulture, ki se izraža na 
več načinov: v stavbarstvu, delu, pesmi, ple-
su, običajih, načinu praznovanja praznikov, 
v pripravi dobre hrane in pijače ter seveda v 
pripovedništvu?

Vse to in še kaj je naša kulturna dediščina, 
vse to so naše korenine, ki bi se jih morali 
ob naši pridružitvi velikim evropskim kul-

turnim narodom 
vse bolj zavedati. 
Če ne bomo svojih 
korenin spoštovali, 
predvsem pa ohra-
njali kot svojo kul-
turno dediščino, 
nas bo neizprosen 
tok časa izbrisal iz 
zgodovine kultur-
nih narodov. 

Naša kultura naj bo 
naša samozavest, 
da nas ni treba biti 
sram preteklosti 
in biti strah priho-
dnosti. 

Obstaja bojazen, 
da se bo mladi rod hitro naveličal svojih za-
starelih in kmečkih običajev in si privzel »ful 
kul« navade in običaje velikih narodov. Potru-
dimo se mladim približati vse tisto lepo, naše, 
kar nas je in nas še lahko osrečuje in duhovno 
bogati, da ne tone v pozabo. 

Ko sem premišljevala o vsem tem, se mi je 
porodila misel, da iz svoje življenjske zakla-
dnice bogatih doživetij na kmetiji rojstnega 
dobjanskega kraja med zanimivimi sokrajani, 
te zapišem v knjigi z naslovom Prav lepa je 
dobjanska fara. V uvodu sem črpala snov za 
pisanje iz cerkvenih kronik, nadaljevala pa 
sem s kulturnim življenjem pred stoletjem, ki 
se nanaša predvsem na cerkveno dogajanje, 
saj so bili prvi kulturni animatorji naših krajev 
in ljudi prav duhovniki, organisti in pozneje 
učitelji. V njej je tudi več osebnih izpovedi 
ljudi, ki so bili tesno povezani s kulturnim do-
gajanjem v našem kraju. V knjigi sem opisala 
naše lepe praznike in na koncu pogansko mi-
selnost večine prebivalstva v njem. 

Zanimala me ni politika, pač pa sem si za-
stavila vprašanje, kako bogata je bila duša 
našega kraja. Ugotovila sem, da je bila naša 
preteklost kulturno zelo bogata in vredna 
zapisanega spomina. Tisti, ki mu je dano pi-
sati, mora imeti sanje ali fantazijo in še nekaj 
znanja.

Verjamem v nevidne sile, ki so me pripravlje-
ne podpreti v mojem ustvarjanju. Upam, da 
mi bo uspelo napisati nekaj lepega in kori-
stnega za naš kraj ter njegove poznejše ro-
dove.

AKTIVNOSTI DRUŠTEV

Letos na Dobrni že 49. tradicional-
na tekma LEDIK – OŽENJENI

Tudi letos je na Dobrni na velikem travnatem 
igrišču potekala tradicionalna že 49. nogo-
metna tekma med ekipama LEDIK in OŽE-
NJENI. Ob lepem sončnem vremenu se je 
zbralo veliko navdušencev ter občudovalcev 
nogometa. Tekma je bila kot vedno napeta 
ter polna želje po zmagi na obeh straneh ... 
Ob izenačeni igri je na koncu zasluženo zma-
gala ekipa ledičnih z rezultatom 3 : 2.

Druženje se je nato nadaljevalo ob igrišču, 
kjer so nekateri analizirali potek tekme, drugi 
pa obujali spomine na pretekle dvoboje. Pri 
tem je potrebno  omeniti, da se bo jubilejna 
50. tradicionalna nogometna tekma odvijala 
prihodnje leto in zato vas že danes vabimo, 
da se nam pridružite.

60. obletnica Planinskega društva 
Šentjur

Planinsko društvo Šentjur letos praznuje 
60-letnico delovanja. Osrednja prireditev ob 
tej priložnosti bo skupaj z občinskim prazni-
kom 24. septembra 2011 ob 15. uri pri pla-
ninskem domu na Resevni. Hkrati bo ta dan  
tradicionalno srečanje planincev iz vseh pla-
ninskih društev občine Šentjur.

Vabljeni vsi ljubitelji planin in vsi tisti, ki vas 
pogled z razglednega stolpa na Resevni oča-
ra in prevzame.

Delovanje društev v občini Zreče

Med letošnjimi prejemniki priznanj Občine 
Zreče sta tudi dve društvi.

Zlati grb Občine Zreče je prejela Lovska dru-
žina Zreče, in sicer za stoletno tradicijo in 
pestro gojitveno, naravovarstveno, kultur-
no in društveno dejavnost v občini. Njihove 
korenine namreč segajo v leto 1910, zato so 
lani svečano obeležili 100-letnico organizi-
ranega lovstva na Zreškem. So med najbolj 
aktivnimi društvi v naši občini, saj so pozna-
ni ne samo na področju biotehniških del in 
gospodarjenju z loviščem in divjadjo, temveč 
tudi po pestri društveni dejavnosti. Člani so 
doslej uspešno izvedli 27 lovskih plesov, 16 
prvomajskih prireditev na Goleku, številne 
strelske tekme, izdali pa so tudi dva Lovska 
zbornika (1996 in 2006).

Srebrni grb Občine Zreče je prejelo društvo 
ZŠAM Zreče ob njihovi 15. obletnici delova-
nja. Vanj se združujejo poklicni vozniki mo-
tornih vozil vseh kategorij, avtomehaniki, vo-
zniki gradbene, gozdne, kmetijske in druge 
mehanizacije ter drugi. Že tradicionalno se 
lotevajo projektov, ki pripomorejo k večji var-
nosti in prepoznavnosti v občini Zreče (spre-
tnostne vožnje, preverjanje znanja, sodelova-
nje pri izvedbi kolesarskih izpitov, prvi šolski 
dnevi, akcija Bodi previden, bodi viden, sre-
čanje vseh šoferjev na Rogli, izvajanje raznih 
akcij za šolske otroke …). Poleg zagotavljanja 
varnosti v cestno prometnih predpisih so si 
pridobili vodnike iz svojih sredin, da lahko v 
času obiskov muzeja predstavijo muzej o zre-
škem vlaku. 

Peter in Barbara Kejžar
Izletniška kmetija Ančka
Bork 6, 3214 Zreče
Telefon: 03/752 11 16
E-naslov: 
kmetija.ancka@siol.net 

Čebelja matica

Prejemniki priznanj Občine Zreče

Stolp na Resevni

Avtorica knjige »Prav lepa 
je dobjanska fara« Marija 
Plemenitaš
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MLADI MLADI

 20 let osnovne šole Dobje

Jeseni bomo praznovali 20 let OŠ Dobje. Od-
prtje nove osemletne šole v Dobju je bila 21. 
septembra 1991. Vpisanih je bilo 137 otrok. Z 
gradbenimi deli so pričeli oktobra 1989, prva 
gradbena faza je bila pod streho leta 1990, z 
gradnjo telovadnice pa so pričeli leta 1992.

Če pogledamo nekoliko v zgodovino šolstva 
v Dobju, je zanimiv podatek, da se je 9. de-
cembra 1896 začel pouk v današnji stari šoli, 
ki čaka na obnovo. Do takrat je potekal v sta-
novanjskem objektu pri cerkvi, ki je bil takrat 
v župnijski lasti. Prvi zapisi v šolski kroniki so 
iz leta 1886, do leta 1900 so bili v nemškem 
jeziku. Konec 19. stoletja je bilo v Dobju šolo-
obveznih kar 345 otrok. Med prvo svetovno  
vojno je bil obisk pouka slab, med II. svetovno 
vojno pa je bila šola pod nemško oblastjo. Po 
vojni je bilo vpisanih 337 otrok. 

V Dobju je bila tudi nižja gimnazija, ki pa je 
bila ukinjena leta 1951. Osemletka je bila v 
Dobju do leta 1971, od takrat dalje pa le še 
štiriletna podružnična šola OŠ Planina. Po-
družnično šolo je ves čas obiskovalo okoli 80 
učencev.

V šolskem letu 1991/92 je bilo v novo šolo 
vpisanih 137 učencev. OŠ Kalobje je bila po-
družnica OŠ Dobje, prvi ravnatelj šole pa je bil 
Franc Krampl. Velik poudarek je bil namenjen 
opremljanju šole z računalniki in sodobno IKT 
tehnologijo.

Leta 1993 so bila končana dela v telovadni-
ci in stekel je lahko normalen pouk športne 
vzgoje. Ob šoli se je uredilo igrišče. 

V šolskem letu 1992/93 se je šola začela 
predstavljati javnosti z dnevi odprtih vrat, ki 
so postali tradicionalni in so še danes dobro 
obiskani.

Da je bil poudarek na sodobnem pouku, do-

kazuje tudi to, da se je šola Dobje v šolskem 
letu 1993/94 priključila računalniškem pro-
jektu Petra, pričeli so tudi z zgodnjim uvaja-
njem tujega jezika že v 4. razredu.

Z devetletno OŠ se je OŠ Dobje spogledovala 
že v 2. krogu vpeljevanja novega sistema šo-
lanja, to je v šolskem letu 2000/01.

Današnja vizija šole in ravnatelja mag. Vin-
cenca Freceta je, da Osnovna šola Dobje po-
stane moderna, uspešna in priznana v okolju 
kot kvalitetna in vsem prijazna šola, da posta-
ne šola prihodnosti v smislu prijaznega in za-
nimivega šolskega vzdušja, prijaznih in har-
moničnih medsebojnih odnosov med učenci 
ter med učenci in učitelji, kjer bodo učenci 
imeli neizčrpen vir informacij, zanimivosti in 
novih spoznanj. Vse o šoli lahko najdete na 
www.osdobje.si.

20 let nove OŠ Dobje bomo praznovali 30. 
septembra in 1. oktobra 2011. 

30. septembra se bodo na dobrodelni prire-
ditvi predstavili nekdanji talentirani učenci 
naše šole. Ponosni smo, da jih je danes ogro-
mno v glasbenih krogih, in pričakujete lahko 
resnično kvaliteten in zanimiv program. 1. 
oktobra se bodo predstavili s programom se-
danji učenci, učiteljski pevski zbor, združeni 
pevski zbor nekdanjih in sedanjih učencev. 
Spremljal nas bo Big band Šentjur pod tak-
tirko Boštjana Jagra, pričakujete pa lahko še 
kakšno presenečenje. Vabimo vas, da se pri-
družite našemu praznovanju.

Mladinski center Šentjur tudi pole-
ti ne počiva

Mladinski center Šentjur ima razgibano po-
letje. Po dveh letih delovanja so njegove ak-
tivnosti v polnem razcvetu. Prepoznaven je v 
lokalnem okolju, kjer mladim ter mladinskim 
organizacijam v občini Šentjur nudi pomoč 
in podporo pri realizaciji lastnih idej in pro-
jektov. Povezuje lokalna mladinska društva, 
mladim pa omogoča druženje, osebnostno 
rast ter veščine in izkušnje, ki so pomembne 
za uspeh na trgu delovne sile. 

V Mladinskem centru delujejo mladinski de-
lavci, ki so sami mladi, skozi leta delovanja v 
različnih mladinskih društvih in mladinskih 
projektih pa so si pridobili pomembne kom-
petence in veščine, da razumejo kaj je po-
trebno za uspešno in učinkovito delo z mla-
dimi ter delovanje Mladinskega centra, ki je 

blizu mladim in sprejet s strani mladih. 

Ena izmed pomembnih nalog Mladinskega 
centra Šentjur je angažiranje mladih za delo-
vanje v lastni okolici. To pa je lahko učinkovi-
teje, če svoj kraj dobro poznaš, zato so se lotili 
projekta Tvoje dejanje šteje, v okviru katere-
ga s skupino mladih ustvarjajo Priročnik Od 
občana do župana ter namizno igro Spoznaj 
Šentjur. Njihovo delo bo skozi leta pomemb-
no vplivalo na to, koliko mladi poznajo lastno 
občino ter njeno delovanje. V mesecu maju 
so na 6-ih osnovnih šolah občine Šentjur med 
osmošolci izvedli delavnice, kjer so mladi spo-
znavali zgodovino, kulturno in naravno dedi-
ščino občine ter pridobili splošne informacije 
o njej. Nato se je po pet predstavnikov iz vsa-
ke šole v sejni dvorani Občine Šentjur pome-
rilo na občinskem kvizu Ali poznaš svojo ob-
čino?. Izvedli so tudi Malo politično šolo, kjer 
se je skupina srednješolcev učila pravilnega 
argumentiranja in strukturiranega dialoga, 
spoznali pa so tudi delovanje Mladinskega 
sveta Slovenije ter pomagali pri zbiranju idej 
za oblikovanje namizne igre Spoznaj Šentjur.

MC Šentjur se nenehno angažira na področju 
promocije prostovoljstva, kjer skozi projekt 
Mladi, ki jim je mar v štirih krajevnih skupno-
stih (Dramlje, Slivnica, Ponikva in Šentjur) 
spodbujajo mlade, da so skozi majhne, a za-
nje pomembne dejavnosti, aktivni v kraju, 
kjer živijo. Obiskali so Dom starejših Šentjur, 
prepleskali in olepšali škarpo na športnem 
igrišču v Dramljah, povezali skupino mladih v 
Gorici pri Slivnici, čaka pa jih še veliko drugih 
dogodkov in dogodivščin. 

Osebnostna rast in dobrobit mlade osebe pa 
je glavno vodilo Mladinskega centra Šentjur; 
da se mladi razvijejo v ljudi, ki vedo, kam gre-
do, kaj želijo postati, hkrati pa so odgovorni 
državljani, ki jim je mar za okolico, v kateri 
živijo. Projekt Najdi svojo pot podpira mlade, 
ki se vključijo vanj na njihovi osebni in po-
klicni poti. Enkrat tedensko deluje mladinska 
svetovalna pisarna, ki nudi osebni coaching 
ter možnost, da mladi v sebi najdejo vire, ki 
jih potrebujejo, da ugotovijo kaj si želijo in 
uspešno realizirajo cilje, ki si jih zastavijo. Sko-
zi osem srečanj so s pomočjo mentorja na-
črtovali svoje cilje, razmišljali o sebi ter svoji 
življenjski poti, hkrati pa se naučili, kako akti-
virati lastne vire za izzive in naloge, s katerimi 
se dnevno srečujejo. V mesecu avgustu se 
bodo srečevali mladi (mladinski promotorji), 
ki delajo z mladimi ter skupaj z mentorji kre-
pili in nabirali veščine, potrebne za animacijo 
in delo z vrstniki. 

V času poletnih počitnic imajo vsako leto tur-
nejo po krajevnih skupnostih občine Šentjur, 
kjer se družijo in ustvarjajo z otroki in mladi-
mi,  ki živijo izven centra občine, ter jim tako 
polepšajo počitnice, ki so čas za uživanje in 
druženje z vrstniki. 

Za vse mlade, ki razmišljajo o samostojni 
podjetniški poti ter imajo mnogotera vpraša-
nja o stroških, pogojih delovanja in registra-
ciji samostojnega podjetja, omogočajo brez-
plačno podjetniško svetovanje po predhodni 
najavi. 

Aktivnosti Mladinskega centra sofinancirajo 
Občina Šentjur, Urad RS za mladino, Evropska 
komisija iz programa Mladi v akciji, Evropski 
kmetijski sklad za razvoj podeželja – os Lea-
der, Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za 
šolstvo in šport.

Več informacij o aktivnostih Mladinskega 
centra Šentjur dobite na www.mladi-sentjur.
si, na telefonu 747 18 01 ali  e-naslovu mladi@
ra-kozjansko.si.

Mladi v Vitanju zopet aktivni

Aktivno društvo Vitanje je ena tistih redkih 
neprofitnih organizacij, ki združuje mladino, 
mlade po srcu in jih spodbuja k delovanju 
prav na vseh področjih, ki bi utegnila zani-
mati posameznega člana. Na ta pester izbor 
dejavnosti smo zelo ponosni in to se vidi tudi 
v našem  začetnem delovanju, ki pridno pri-
dobiva nove delovne člane. Pod svojim okri-
ljem združujemo brez starostne omejitve, 
saj sta pomembni le želja in volja, da skupaj 
ustvarimo boljši kraj, boljši svet.

Vse se je začelo 6. 5. 2011, ko smo v Vitanju 
na pobudo mladih (Tadej Vetrih, Blaž Opre-
šnik, Dejan Fijavž, Alja Plankl) sklicali usta-
novni zbor. Na njem smo vsi prisotni izgla-
sovali ustanovitev društva. Tako smo danes 
samostojno društvo, ki pomembno kroji uso-
do kraja Vitanje kot tudi mladine na širšem 

območju občine Vitanje.

Naš namen in cilji ostajajo isti, torej omogo-
čiti vsem mladim tako iz naših krajev kot tudi 
od drugod, da delajo, kar želijo, ustvarjajo in 
iščejo nove izzive ter uresničujejo vizijo dru-
štva narediti svet lepši. 

Ker je naše delo izredno fleksibilno, se lahko 
večina zadev ureja sproti, in kljub temu, da je 
naš letni program aktivnosti že kar obsežen, 
nam ne zmanjka volje in moči, da ustvarimo 
še kakšen dogodek več. Pripravljeni smo pri-
sluhniti vsem predlogom, kajti zavedamo se, 
da lahko ravno vaša ideja, majhna ali velika, 
spremeni svet na bolje.

Izvedli smo že naslednje aktivnosti:

 — vseslovenski projekt Mlade Face (med-
občinski koordinator Emil Mumelj), bar-
vanje ograje pri spodnji cerkvi s pozitiv-
no družbo in prijetno glasbo; projekt je 
bil speljan na pobudo župana občine 
Vitanje g. Slavka Vetriha; Občina Vitanje 
je poskrbela za barvo in ostali material 
ter za hrano in pijačo za vse sodelujoče 
(21. maj 2011),

 — prostovoljno delo za lepši izgled kraja, 
barvanje ograje pri OŠ Vitanje; dogo-
dek je bil nadaljevanje prvega, material 
nam je priskrbela Občina Vitanje (4. junij 
2011),

 — izdelava košev za smeti, oglejte si jih na 
športnem igrišču pri bivšem kulturnem 
domu ter na travniku za šolo pri obno-
vljenih klopcah (4. junij 2011),

 — pomoč pri organizaciji dobrodelnega 
koncerta za šolski sklad OŠ Vitanje (5. 
junij 2011),

PRISPEVEK MLADIH K RAZVOJU PODEŽELJA

Osnovna šola Dobje

Mladi so obiskali Dom starejših v Šentjurju Mladim v Vitanju ne manjka idej in zagona
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 — pomoč lovskemu društvu pri praznjenju 
društvenega prostora (7. junij 2011),

 — pomoč Košarkaškemu društvu Vitanje 
pri organizaciji košarkaškega turnirja 
Noordung (18. junij 2011),

 — pomoč Društvu prijateljev mladine Vita-
nje pri organizaciji poletnega ŽIV-ŽAV-a 
(24. junij 2011).

V prihodnje želimo izvesti še kopico aktivno-
sti, od dogodkov na prostem, čistilnih akcij, 
urejanje okolice, tečajev tujih jezikov in te-
čajev računalništva za starejše ter pomagati 
ostalim društvom v Vitanju. Imamo tudi načr-
te za večje projekte, ki pa zahtevajo finančna 
sredstva in pomoč donatorjev: ureditev od-
bojkarskega igrišča na mivki za osnovno šolo, 
pustni karneval, Valentinov ples itd.

Koliko idej in projektov se plete po naših 
glavah ni mogoče spraviti na papir. Zato vas 
prosimo, da za vse dodatne infomacije kon-
taktirate z nami, veseli bomo tudi vaših pre-
dlogov. 

K našemu delovanju vabimo vse mlade in 
mlade po srcu, prav tako pa želimo k sodelo-
vanju povabiti tudi ostala društva v kraju, saj 
že dobro znani rek pravi: »Več glav, več ve«. 
Vse o dogodkih spremljajte na Facebook stra-
ni AKTIVNO DRUŠTVO VITANJE, kontaktirajte 
z nami na aktivni.vitanje@gmail.com ali na 
telefonsko številko: 070-853-296 (Tadej) ali 
031-474-445 (Dejan).

Skupaj smo močnejši, zato ne odlašaj, pridru-
ži se in postani sprememba tudi ti!

Društvo prijateljev mladine Zreče

Društvo prijateljev mladine Zreče vsak mesec 
organizira raznovrstne prireditve in aktivno-
sti za zreške otroke in mladino, s katerimi jim 
želimo koristno zapolniti prosti čas.

Ena najodmevnejših je zagotovo prireditev 
Eko čarovnije. Prireditev utrjuje in promovira 
pozitivne vrednote in vzgaja otroka in mlado-
stnika, da bi mu skrb za okolje in naravo po-
stala del življenja. Prireditev je postala že tra-
dicionalna, saj smo letos izvedli že tretje Eko 
čarovnije, ki so na sončno aprilsko nedeljo v 
prelep ambient zreške železniške postaje pri-
vabile več kot 100 otrok in odraslih. Istočasno 
sta se tam odprla star vodnjak in vodna učna 
pot. Čarodejke iz Društva prijateljev mladine 
Zreče so pripravile raznovrstne ustvarjalne 
delavnice, kjer so lahko otroci in odrasli obli-
kovali iz gline, polstili iz volne, izdelovali eko 
klobuke, izvajali poskuse z vodo, degustirali 
bio palačinke, sladoled in zdrave napitke ter 
preizkusili svoj pevski talent na karaokah. 
Otroška prireditev se je prelevila v pravi otro-
ški festival, saj so se nam pridružili še zreški 
konjeniki, člani ZŠAM Zreče in KUD Vladko 

Mohorič z ogledom vlaka in muzeja ozko-
tirne proge, Barbarine čemažove variacije iz 
TK Ančka, športne igre s Tilnom, bobnarska 
delavnica Matjaža Skaze, frizerske čarovnije 
Nejca in Anje, slikanje na jumbo platno Zre-
ški Art in mojstrica zdrave mediteranske kuhe 
Emilija Pavlič iz Kopra. S kitaro, dolgimi prsti 
in žametnim glasom nas je zbrane na odpr-
tem tovornem vagonu muzejskega vlaka za-
čaral Adi Smolar. 

Druga, že tradicionalna prireditev, ki jo dru-
štvo izvaja že več kot deset let, je Teden otro-
ka, to je prvi teden v oktobru. Od ponedelj-
ka do petka vsak dan v tem tednu za otroke 
naše občine pripravimo popoldanske ustvar-
jalne delavnice, športne dejavnosti, glasbene 

delavnice, ki jih zaključimo z gledališko pred-
stavo. S takšnimi raznovrstnimi aktivnostmi 
želimo otrokom popestriti popoldneve in jim 
čim bolj zabavno in koristno zapolniti prosti 
čas.

Letos smo se v društvu odločili, da pripravi-
mo za otroke tudi počitniške dejavnosti. Prva 
počitniška delavnica Zabavajmo se po angle-
ško se je že zgodila v začetku julija. Otroci so 
peli, plesali, se igrali in nasploh zabavali po 
angleško. S počitniškimi aktivnostmi bomo 
nadaljevali v juliju in avgustu.  Organizirali 
bomo knjižnico pod krošnjo v zreškem parku, 
kjer bodo lahko otroci in odrasli brali v naravi, 
ter pohod in ustvarjalno delavnico na Goleku. 

Učilnica v naravi

Spletni multimedijski 
portal www.ucilnicav-
naravi.si je osrednja 
predstavitvena točka 
projekta Vzpostavitev 
izvedbenih pogojev 
za izkustveno izobra-
ževanje za trajnostni razvoj (krajše: TR-ERM). 
Vsebine projekta promoviramo z imenom 
Učilnica v naravi. Projekt poteka na izbranih 
območjih celotne Slovenije, vsebinsko pa je 
umeščen v širši evropski prostor. Projekt vodi 
in povezuje ddr. Ana Vovk Korže. 

Bistvo projekta je izobraževanje za trajnostni 
razvoj in pristop k odgovornemu odnosu do 
naravnih virov, kar omogočajo ekoremedia-
cije. V okviru projekta postavljamo izobraže-
valne poligone in učne točke za raziskovanje, 
učenje in poučevanje v različnih delih Slove-
nije. Mladim želimo ponuditi avtentično oko-
lje za pridobivanje neposrednih izkušenj v na-
ravi. Pomembno je izkustveno izobraževanje 
v realnem regionalnem okolju in v povezavi z 
globalnimi problemi, vezanimi na vodo, prst 
in biodiverziteto. Mladi si na učnih poligonih 
pridobivajo izkušnje timskega dela, lastnega 
raziskovalnega dela, problemskega pristopa 
in sodelovanja z lokalnimi skupnostmi. Pri te-
renskem delu so jim na voljo e-gradiva. 

Učilnica v naravi v Dravinjski dolini je že ume-
ščena v Evropsko učilnico v naravi. Z medna-
rodnimi izkušnjami želimo lokalne specifične 
razmere prenesti na evropski nivo in s tem 
odpreti Slovenijo kot evropsko učilnico v na-
ravi. 

S projektom za različne ciljne publike razvija-
mo naslednje kompetence: 

 — razumevanje prostora in njegovih sesta-
vin, okoljskih problemov ter procesov v 
naravi in možnosti njihove uporabe za 
varovanje in obnovo okolja kot razvojne 
priložnosti za lokalne skupnosti. 

 — razumevanje trajnosti preko okoljskega, 
ekonomskega in družbenega vidika. 

 — poznavanje pomena izobraževanja jav-
nosti za skladen trajnosti razvoj. 

 — poznavanje IKT tehnologije in projek-
tnega dela s področja ekoremediacij kot 
orodja za trajnostni razvoj. 

 — obvladanje okoljskih ciljev in njihovega 
doseganja z ekoremediacijami (ERM). 

 — obvladanje pomena zavarovanih ob-
močij in ekološko pomembnih območij 
kot potencial regije za trajnostni razvoj 
lokalnih skupnosti. 

 — obvladanje sodelovanja z javnostjo pri 
načrtovanju razvoja na lokalni ravni. 

 — razumevanje interakcij med fizičnimi in 
družbenimi dejavniki v okolju. 

Operacijo delno financira Evropska unija iz 
Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo 
za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okvi-
ru Operativnega programa razvoja človeških 
virov za obdobje 2007–2013, razvojne priori-
tete Razvoj človeških virov in vseživljenjske-
ga učenja; prednostne usmeritve Izboljšanje 
kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraže-
vanja in usposabljanja. 

Projekt izvaja podjetje za aplikativno ekolo-
gijo Limnos s partnerji: Univerza v Maribo-
ru – Filozofska fakulteta, Razvojna agencija 
Kozjansko, Energetska agencija za Podravje 
– Zavod za trajnostno rabo energije, Zavod 
za razvoj in izboljšanje infrastrukture ter so-
cialnega okolja RISO. 

Projekt se izvaja v močni povezavi z organiza-
cijami, ki se ukvarjajo s trajnostnimi pristopi 
v izobraževanju (Ekošole, Konzorcij bioteh-
niških šol, Center za poklicno izobraževanje, 
Andragoški center Slovenije, lokalna podje-
tja in občine).

Občina Dobrna v kategoriji do 
5.000 prebivalcev uvrščena med 
tri najbolj zelene občine v Sloveniji

Na lanski prvi natečaj za najbolj zeleno obči-
no v Sloveniji, ki ga je organiziral Fit media, 
d. o. o., nosilec blagovne znamke Zelena Slo-
venija, se je prijavilo 47 občin, od tega 8 me-
stnih, 14 malih in 24 srednjih občin.

Strokovna komisija je analizirala vsebino 
odgovorov občin o njihovih okoljskih pri-
zadevanjih za trajnostni razvoj. Občine so 
odgovarjale na vprašanja o upravljanju z 
odpadki in vodami, o energetski varčnosti, 
o prostorskem načrtu, zelenih površinah in o 
drugih aktualnih okoljskih temah v lokalnih 
skupnostih.

Strokovna komisija je za priznanja in nagrade 
za leto 2010 nominirala 3 občine iz vsake ka-
tegorije, v kategoriji občin z manj kot 5.000 
prebivalci so bile nominirane občine Dobrna, 
Kostanjevica na Krki, Vransko.

Zaključna prireditev je potekala 17. novem-
bra 2010 v Centru varne vožnje na Vranskem, 
kjer smo nominirane občine na kratko pred-
stavile svoje aktivnosti na področju odpad-
kov, voda, energetike, prostora itd. Najbolj 
zelene občine v Sloveniji se odlikujemo 
predvsem po pristopu k energetski učinko-
vitosti in racionalizaciji porabe električne in 
toplotne energije ter izgradnji kolesarskih 
in peš poti, ki prebivalcem omogočajo korak 
naprej k trajnostni mobilnosti. Veliko napo-
rov usmerjamo v zagotavljanje dostopnosti 
vodovoda in kanalizacije ter zagotavljanju 
čiščenja odpadnih voda, s čimer v veliki meri 
zmanjšujemo svoj okoljski odtis. Vse boljša 
ozaveščenost med občinami se kaže tudi pri 
oblikovanju občinskih proračunov. Občina 
Dobrna je v letu 2009 namenila kar 33 % ob-
činskega proračuna okoljskim investicijam.

Razpis za najbolj zeleno občino v Sloveniji je 
namenjen kritičnemu vrednotenju doseže-
nega na nekaterih ključnih okoljskih podro-
čjih, hkrati pa želi pokazati na primere dobre 
prakse, ki jih je v Sloveniji na lokalni ravni vse 
več. Prav odziv občin na razpis za najbolj ze-
leno občino kaže, da je vse več zavedanja o 
tem, da moramo ohraniti in vzdrževati zeleno 
Slovenijo. 

Mladinski center Šentjur (Razvojna agencija Kozjansko) razpisuje javni natečaj Mladi lokalni 
aktivisti 2011

Mlade (do 29. leta starosti) iz vseh koncev Slovenije pozivamo, da na natečaj prijavite vaše 
ideje in predloge, kako spremeniti ali kako drugače izboljšati okolje v katerem živite. Zbiramo 
inovativne in ustvarjalne ideje iz vseh koncev Slovenije, ki bodo reševale različne izzive in 
problematiko lokalnega okolja (od sociale, gospodarstva, razvoja, infrastrukture, mladinske-
ga dela, kulture, okolja ...) glavni akterji sprememb pa ste mladi. 

Predlogi in ideje morajo biti poslani do petka, 30. 12. 2011, na predpisanih prijavnicah. Izmed 
vseh prispelih idej bo komisija izbrala 5 najboljših, čigar avtorji bodo nagrajeni s strokovno 
ekskurzijo v Bruselj v začetku leta 2012. 

Celoten natečaj in prijavnico najdete na spletnih straneh www.mladi-sentjur.si oziroma  www.
aktivendrzavljan.si, ali e-naslovu mladi@ra-kozjansko.si.

Mladi v Zrečah se zabavajo in učijo

Z OHRANJANJEM OKOLJA DO TRAJNOSTNEGA RAZVOJA
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ManežaVH D

OBIŠČITE NAS NA MEDNARODNEM 
KMETIJSKO-ŽIVILSKEM

SEJMU V GORNJI RADGONI

Sobota, 20. avgust – četrtek, 25. avgust 2011

Predstavitev ponudbe LAS »Od Pohorja do Bohorja« /9.00–19.00/ 
hala C3, razstavni prostor 403.

Vsak dan se predstavi Turistično informacijski center s ponudniki posamezne ob-
čine. Letošnja nosilna tema so travniški sadovnjaki in domače jabolko, ki bodo 
obiskovalcu skupaj z zanimivo in inovativno ponudbo podeželja približali obmo-
čje sedmih občin od Pohorja do Bohorja.

Ponedeljek, 22. avgust 2011 

Tržnica LAS »Od Pohorja do Bohorja« /9.00–19.00/ prireditveni pro-
stor pred upravno stavbo Sejma.

Folklorno glasbeni program /15.00–16.00 in 17.00–19.00/ prireditveni prostor 
pred upravno stavbo Sejma.

20. – 25. 8.
2011

Gornja Radgona

49. mednarodni 
kmetijsko-živilski sejem

Dobje

Pokaži, kaj znaš
zadnja nedelja v juliju

Teden starih obrti in običajev
od 22. do 27. avgusta
Kozjanska domačija

Praznovanje 20. obletnice OŠ Dobje
30. september in 1. oktober

Dobrna

Mlinarska nedelja
28. avgust
pri Vovkovem mlinu

Oplotnica

Srečanje ljudskih pevcev in godcev 
15. avgust
Koritno

Slovenske Konjice

Konjiški dnevi
v juniju
Slovenske Konjice 

Šentjur

Angelska nedelja
4. september
Planina pri Sevnici

Zreče

Gobarski praznik s finalom tekmovanja 
harmonikarjev za  Pohorsko coklo na 
Rogli in  Lepa nedelja na Skomarju
21. avgust

Vitanje

Srečanje ljudskih pevcev in godcev v 
Vitanju
v aprilu 

Glasbeno poletje – koncerti vrhunskih 
glasbenikov
vsak petek do 9. septembra
Zdraviliška dvorana

Silvestrovanje na prostem
31. december
središče Dobrne

Martinova sobota s krstom mošta
5. november

Vilinski večer ob občinskem prazniku
22. maj

Tradicionalna naznanitev trgatve
10. september
Slovenske Konjice

Tradicionalno martinovanje
12. november
Slovenske Konjice

Martinovi dnevi na Ponikvi
od 11. do 13. novembra
Ponikva

Po Sveti Heleni Martin na star način
13. november
Javorje

Srečanje planincev na Paškem Kozjaku
v maju

Tradicionalno srečanje na Rakovcu
v juniju

Pohod Zreče–Rogla–Zreče
10. september

Pri nas doma se vedno pelo je – koncert 
na Brinjevi Gori
11. september

IZBOR TURISTIČNIH PRIREDITEV NA OBMOČJU LAS »OD POHORJA DO BOHORJA«


