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Odgovorni urednik: Zlatko Zevnik
Uredniški odbor: Franc Leskovšek, Marija Švent, 
Irena Cehtl, Klara Šibanc Korošec, Martina Ljubej, 
Romana Holobar, Milena Slatinek, Suzana Zupančič 
Firer, Rajko Antlej
Oblikovanje, postavitev in prelom: Rajko Antlej, 
Jure Raztočnik
Izdajatelj: Razvojna agencija Kozjansko za Lokalno 
akcijsko skupino »Od Pohorja do Bohorja«
Avtorji besedil: Razvojna agencija Kozjansko, ob-
činske uprave občin LAS »Od Pohorja do Bohorja«, 
Zdenka Kumer, Marija Švent, Sara Žerjav, Kornelija 
Kamenik
Fotografije: arhiv Razvojne agencije Kozjansko, arhiv 
občin
Kontaktni podatki uredništva: Lokalna akcijska 
skupina »Od Pohorja do Bohorja«, Razvojna agencija 
Kozjansko, Ulica skladateljev Ipavcev 17, 3230 Šen-
tjur, telefon: (03) 747 13 02, telefaks: (03) 747 13 06, 
e-pošta: info@las-pohorje-bohor.si

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

Tisk: Papirna galanterija Ferlež
Naklada: 17.000 izvodov

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

Za vsebino je odgovoren vodilni partner LAS 
»Od Pohorja do Bohorja« – Razvojna agencija 

Kozjansko. Organ upravljanja, določen za izva-
janje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 

2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano.

Razvoj podeželja

1. javni poziv za izbor operacij v letu 2016 (EKSRP)6

6 1. javni poziv za izbor operacij v letu 2017 (ESRR)

7

Priznanja za Planetu prijazne Občine11

Novosti pri registru nastanitvenih obratov in poročanju o gostih in prenočitvah19

Uspešni  primeri LEADER projektov iz prejšnjega obdobja8

Zabava

Od Pohorja do Bohorja ... in še dlje20

Na skupščini izbrali novega predsednika LAS
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LAS »Od Pohorja do Bohorja«Spoštovani,
Lokalna akcijska skupina »Od Pohorja do 
Bohorja« je v svoji Strategiji lokalnega razvo-
ja opredelila svoje cilje za programsko obdo-
bje 2014–2020. 

Delovanje bo usmerjeno tako, da bomo z 
vključevanjem različnih skupin ustvarili 
ustrezno podporno okolje, ki bo spodbujalo 
podjetniške aktivnosti, zagotavljalo nova de-
lovna mesta, upoštevalo varovanje okolja in 
ohranjalo naravo.

Smo na sredini programskega obdobje in 
ugotovimo lahko, da se operacije v veliki ve-
čini še niso pričele izvajati. Časovna stiska za 
realizacijo bo oz. je že vse večja. Trenutna za-
pletena pravila izvajanja CLLD so razlog za 
dolgotrajne postopke in težjo pot do razpo-
ložljivih sredstev za razvoj lokalnega okolja. 
Trenutna forma je pač takšna kot je in se je 
ne bo dalo zaobiti. Vendar bo za nadaljnje 
uspešnejše delo nujno potrebno poenostaviti 
zapletena pravila.

Skrajni čas je, da se pričnemo tudi v fazi iz-
vajanja resno ukvarjati s kvaliteto  vsebine, 
ki bo sledila v strategiji dogovorjenim ciljem. 
Ta kvaliteta vsebin mora preseči statistično 
merjenje uspešnosti zgolj s številom operacij 
in višino pridobljenih sredstev.

Potrebno je preseči trenutno malodušje, ki se 
pojavlja v okolju, da so sredstva pridobljena 
iz razpisov nesorazmerna vloženim naporom 
za njihovo pridobitev oz. so »predraga«.

Prepričan sem, da se v zadnjem času le po-
javlja luč na koncu tunela in da lahko priča-
kujemo potrditve operacij. Prihodnje leto bo 
zato od vseh nas zahtevalo veliko naporov za 
njihovo realizacijo.

Želim vam veliko elana in dobrega ustvarjal-
nega duha.

Zlatko Zevnik

Predsednik LAS

Osnovne značilnosti LAS
»Od Pohorja do Bohorja«

Obsega območje 7 občin:
Dobje, Dobrna, Oplotnica, 
Slovenske Konjice, Šentjur,  
Vitanje, Zreče.

Velikost območja: 528,9 km2.

Število prebivalcev: 49.181.

Ustanovitelji LAS: javni (občine, 
javne institucije ...), ekonomski 
(podjetja, kmetije ...) in zasebni  
sektor (društva, posamezniki).

LAS ima svojo Strategijo lokal-
nega razvoja.

Članstvo v LAS je odprto.
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Lokalna akcijska skupina (LAS) »Od Po-
horja do Bohorja«, ki zajema območje ob-
čin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske 
Konjice, Šentjur, Vitanje in Zreče, je s strani 
Koordinacijskega odbora CLLD pridobila 
pozitivno mnenje na strategijo lokalnega 
razvoja (SLR) za programsko obdobje 2014-
2020, ki jo je oddala na prvi rok, t. j. do 31. 
10. 2015. 

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

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA »OD POHORJA DO BOHORJA«

V novem programskem obdobju 2014–
2020 se bo ukrep Leader izvajal kot del 
skupnega pristopa CLLD.

Podlago za pripravo in izvajanje SLR pred-
stavlja Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, 
ki ga vodi skupnost, v programskem obdo-
bju 2014–2020 (Uredba CLLD).

Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, se bo 
izvajal skozi naslednje podukrepe: 
•	 pripravljalna podpora, 
•	 podpora za izvajanje operacij v okviru 

SLR, ki ga vodi skupnost, 
•	 priprava in izvajanje dejavnosti sodelo-

vanja LAS in 
•	 podpora za tekoče stroške in stroške 

animacije.

IZVAJANJE LOKALNEgA RAZVOJA, KI gA VODI SKUPNOST

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

•	 ustanovljena 27. avgusta 2015,

47%

35%

18%

Delež članov LAS po sektorjih

Zasebni sektor (društva,
fizične osebe itd.)

Ekonomski sektor
(podjetja, kme�je)

Javni sektor (občine, javni
zavodi)

•	 vključene občine: Dobje, Dobrna, 
Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, 
Vitanje, Zreče,

•	 45 podpisnikov Pogodbe o ustanovitvi 
in delovanju LAS,

•	 102 člana LAS (zasebni sektor 48, eko-
nomski sektor 36, javni sektor 18),

•	 predsednik LAS Zlatko Zevnik, pod-
predsednica Majda Polutnik,

•	 spletna stran LAS: 
www.las-pohorje-bohor.si,

•	 vodilni partner Razvojna agencija Koz-
jansko.

CLLD = razvoj, ki ga
vodi lokalna skupnost

Pripravljalna podpora

Namenjena LAS za pripravo 
SLR.

Podpora za tekoče stroške in 
stroške animacije

Sofinanciranje tekočih stroškov, 
nastalih pri upravljanju in delo-
vanju LAS, vključno s spremlja-
njem in vrednotenjem LAS ter 
sofinanciranje stroškov animacije 
območja LAS.

Podpora za izvajanje operacij

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

Dejavnosti sodelovanja LAS

Sofinanciranje stroškov LAS, ki 
nastanejo pri izvajanju posame-
znih operacij sodelovanja med 
LAS.
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STRATEgIJA LOKALNEgA RAZVOJA LAS

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

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

CILJI LAS

Tematsko področje Izpostavljena razvojna potreba po Glavni cilj 

Ustvarjanje delovnih 
mest 

- ohranjenih in ustvarjenih delovnih 
mestih, 

- spodbujeni podjetniški aktivnosti in 
vzpostavljenih partnerstvih v urbanih 
območjih.  

- ustrezno podporno okolje, 
- spodbujene podjetniške 

aktivnosti in socialno 
podjetništvo ter nove oblike 
podjetniškega sodelovanja. 

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

- primerna in zadovoljiva 
infrastruktura. 

Varstvo okolja in 
ohranjanje narave  

- krepitvi osveščenosti o pomenu 
varovanja okolja in ohranjanja 
narave, 

- podpori aktivnostim, ki bodo 
prispevale k izboljšanju stanja okolja. 

- ohranjena biotska 
raznovrstnost in varovane 
naravne vrednote, 

- izboljšano stanje okolja. 

Večja vključenost 
mladih, žensk in drugih 
ranljivih skupin 

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

- razvoju možnosti za medgeneracijsko 
sodelovanje in povezovanje. 

- izboljšani pogoji za večjo 
vključenost prepoznanih 
ranljivih skupin, 

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

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

1. Ustrezno podporno okolje. EKSRP 

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

ESRR 

3. Primerna in zadovoljiva infrastruktura. EKSRP 

4. Ohranjena biotska raznovrstnost in varovane naravne 
vrednote. 

EKSRP 

5. Izboljšano stanje okolja v urbanih območjih. ESRR 

6. Izboljšani pogoji za večjo vključenost prepoznanih 
ranljivih skupin. 

EKSRP 

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

ESRR 
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NOVICE LAS »OD POHORJA DO BOHORJA« 

Razgibano leto 2017 za LAS »Od Pohorja do Bohorja«

1. javni poziv za izbor operacij v 
letu 2016 (EKSRP)
Po daljšem obdobju intenzivnega dela na 
pripravi Strategije SLR in ostale potrebne 
dokumentacije za obdobje 2014-2020, ki 
je bilo večinoma skrito očem javnost, smo 
konec leta 2016 končno lahko objavili 1. 
javni poziv za izbor operacij v letu 2016 
za sofinanciranje operacij iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Jav-
ni poziv je bil odprt od 19. 12. 2016 do 
20. 1. 2017. Okvirna višina razpisanih ne-
povratnih sredstev je znašala do vključno 
276.612,00 EUR. Izvedli smo tudi več de-
lavnic za potencialne prijavitelje, kjer smo 
jim predstavili pogoje razpisa in upravičena 
tematska področja. Na poziv se je prijavilo 
21 prijaviteljev, ki so posredovali svoje pro-
jektne predloge.

Vse prispele predloge je Ocenjevalna komi-
sija LAS pregledala in nepopolne pozvala k 
dopolnitvam, ki so jih prijavitelji lahko po-
sredovali v predpisanem roku. Ocenjevalna 
komisija LAS je nato na podlagi pregleda in 
ocenitve popolnih vlog pripravila poročilo 
Organu upravljanja LAS, ki je glede na raz-
položljivo višino razpisanih sredstev v okvi-

1. javni poziv za izbor operacij v 
letu 2017 (ESRR)
V mesecu marcu je bil objavljen tudi 1. jav-
ni poziv za izbor operacij v letu 2017 za so-
financiranje operacij iz Evropskega sklada 
za regionalni razvoj, ki je bil odprt od 24. 
3. 2017 do 10. 5. 2017. Okvirna višina raz-
položljivih sredstev za sofinanciranje opera-
cij je znašala 344.470,00 EUR. Za ta javni 
poziv smo izvedli dve delavnici, na katerih 
smo potencialnim prijaviteljem predstavili 
podrobnosti poziva. Na javni poziv smo 
prejeli 11 vlog.

Tudi v tem primeru je Ocenjevalna komi-
sija LAS vse prispele predloge pregledala in 
nepopolne pozvala k dopolnitvam. Nato je 
Ocenjevalna komisija LAS izmed prispelih 
projektnih predlogov pripravila predlog za 
sofinanciranje 10 operacij, Organ upravlja-
nja LAS pa jih je potrdil.

V mesecu avgustu je bila celotna dokumen-
tacija za izbrane operacije posredovana na 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehno-

Delavnica v Slovenskih Konjicah

ru 1. Javnega poziva v letu 2016 potrdil 7 
operacij.

Operacije, odobrene s strani LAS, smo v 
mesecu maju preko informacijskega siste-
ma oddali na Agencijo za kmetijske trge in 
razvoj podeželja (ARSKTRP), ki je opera-

cije pregledala in zahtevala dopolnitve vlog, 
kjer je bilo to potrebno.

Dokončno potrditev operacij bo opravila 
ARSKTRP, ki bo izbranim operacijam iz-
dala odločbe.

Delavnica v Šentjurju

logijo (MGRT), ki je operacije pregledalo 
in zahtevalo dopolnitve vlog, kjer je bilo to 
potrebno.

Dokončne potrditve operacij bo opravil 

MGRT, ki bo sklenil pogodbe z izbranimi 
operacijami.
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Skupščina LAS v obnovljenem dvorcu Trebnik

Vodilni partner LAS »Od Pohorja do Bo-
horja«, Razvojna agencija Kozjansko, je v 
tem času skrbel za zagotavljanje podpore 
organom LAS, pripravo javnih razpisov in 
njihovo izvedbo, podporo prijaviteljem, ure-
janje in posredovanje prijav na Agencijo za 
kmetijske trge in razvoj podeželja ter Mini-
strstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
komunikacijo z obema organoma, podporo 
in pomoč izbranim prijaviteljem pri zagota-
vljanju morebitnih dopolnitev in druge te-
koče zadeve. Ob začetku izvajanja operacij 
bo vodilni partner skrbel tudi za podporo pri 
izvajanju in poročanju o operacijah.

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

Novi javni pozivi za operacije se pred-
videvajo v začetku leta 2018. Za vse in-
formacije spremljajte spletno stran LAS 
»Od Pohorja do Bohorja« na naslovu 
www.las-pohorje-bohor.si.

Skupščina LAS »Od Pohorja do Bohorja« je 
v torek, 25. 7. 2017, na svoji 6. redni seji, 
med drugim izbirala tudi novega predse-
dnika ali predsednico LAS. Zaradi številnih 
obveznosti in težkega usklajevanja so se ne-
kateri člani Organa upravljanja (OU) LAS, 
kakor tudi dosedanja predsednica LAS, od-
ločili izstopiti iz OU. Zato so bile izvedene 
volitve nadomestnih članov ter novega pred-
sednika oz. predsednice LAS. Novi predse-
dnik, ki zastopa in predstavlja LAS, je postal 
Zlatko Zevnik, predsednik Turistično olep-
ševalnega društva Ponikva.

Ob tem se želimo iskreno zahvaliti dosedanji 
predsednici LAS, Staški Buser, za njen trud 
in delo v preteklih letih, enako tudi bivšim 
članom OU. Novemu vodstvu pa želimo ve-
liko uspehov ob izzivih, ki nas čakajo v pri-
hodnosti.

Lokalna akcijska skupina »Od Pohorja do 
Bohorja« je partner v operaciji sodelovanja 
z naslovom »Integralni turistični produkt 
zeliščarske dediščine«, ki jo je na 1. Javni 
razpis za dejavnosti sodelovanja lokalnih ak-
cijskih skupin v letu 2017 skupaj prijavilo 
šest LAS iz vseh koncev Slovenije,  Agencija 
RS za kmetijske trge in razvoj podeželja pa jo 
je v mesecu juliju 2017 odobrila.

V operaciji na temo zelišč sodelujejo LAS 
»Od Pohorja do Bohorja«, LAS Raznolikost 
podeželja, LAS V objemu sonca, LAS Zgor-
nje Savinjske in Šaleške doline, LAS Srce 
Slovenije in LAS Spodnje Savinjske doline. 
Operacija se bo izvajala v dveh fazah od 1. 9. 
2017 do 31. 11. 2019.

V okviru operacije se bo povečala prepo-
znavnost zeliščarstva na območju LAS, tudi 
kot priložnost za podjetnike, povezali bomo 
ponudnike zelišč, organizirali izobraževanja 
in delavnice ter načine vključevanja zelišč v 
turistično ponudbo območja.

LAS »Od Pohorja do Bohorja«, katere vodil-
ni partner je Razvojna agencija Kozjansko,  
je na 2. Javnem razpisu za dejavnosti sodelo-
vanja lokalnih akcijskih skupin v letu 2017, 
ki se je zaključil 31. 7. 2017, sodelovala v 
treh projektnih partnerstvih. Upamo na po-
zitivne rezultate tudi s tega razpisa.

Lokalna akcijska skupina »Od Pohorja do Bo-
horja« uspešna v operaciji sodelovanja

Na skupščini izbra-
li novega predsednika 
LAS

Vodilni partner LAS 
skrbi za tekoče zadeve
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Uspešni primeri LEADER projektov
V obdobju 2007–2013 je LAS »Od Pohorja do Bohorja« uspešno izvedla 71 Leader projektov v skupni vrednosti 1.995.641,08 €, od tega 
pridobila Leader sredstva v višini 904.120,71 €. Cilj LAS je spodbujati partnerske projekte, ki so celovito in trajnostno naravnavi, z 
izkazanim skupnim interesom ter dodano vrednostjo za območje. Nekaj takšnih, zaključenih v obdobju 2007–2013, predstavljamo v 
nadaljevanju.

Nosilci projektov morajo biti pozorni na izpolnjevanje obveznosti pri Leader projektih: označevanje projektov, hramba dokumentacije, 
uporaba opreme in naložb ter opravljanje sofinancirane dejavnosti izključno za namene, za katere so bila sredstva dodeljena, še vsaj 5 let 
po zadnjem izplačilu.

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

Gozdna učna pot Dobrna na sproščen in za-
baven način vsem obiskovalcem podaja zna-
nje o gozdu in osvešča odnos do narave. Pot 
je zasnovana kot samovodena gozdna učna 
pot s predstavitvenimi točkami, na katerih 
table z napisi razširjajo potrebno znanje ter 
vsebujejo didaktične elemente, s katerimi 
se obiskovalca vzpodbudi k radovednosti in 
doživljanju vsebine določene predstavitvene 
točke. 

Tako obiskovalec ne potrebuje posebnega 
strokovnega vodstva ali tiskanega vodnika, 
kljub temu pa bo izvedel veliko novega o 
delovanju in zgradbi gozdnega ekosiste-
ma in trajnostnemu razvoju območja. 11 
predstavitvenih tabel skupaj z informativno 
tablo na začetku obiskovalca vodi vse od 
jame Ledenice, skozi Drenovo sotesko do 
planote Brdc mimo kmetije Marošek. 

Na planoti si je mogoče v kočarski hiši do-
mačije Šumej iz 19. stoletja ogledati črno 
kuhinjo in spoznati tradicionalne načine so-
bivanja človeka in narave.

Vstopno mesto
Narava in mi

1
Jama
Ledenica

11
Narava
in jaz

2
Vrednote
narave

4
Življenjska
Tekočina

3
Trajnost ali 
skrajnost

5
Ona ve, 
kako

6
In
zmagovalec je...

9
(Ob) varovanje

7
Kultura
prostora

Paški Kozjak

Dobrna

Brdce
Kmetija 
Marovšek

So
tes

ka
 D

re
no

ve
cPaški Kozjak

Hudičev graben

10
Koža
planeta

8
“Črna kuhna”

gozdna učna pot Dobrna

Teden starih obrti in običajev v Dobju

Več podatkov o poti najdete na spletnem naslovu: http://gozdnaucnapot.dobrna.si/
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Obnova železniške postaje v Zrečah
V okviru projekta »Obnova železniške po-
staje v Zrečah« je bila povsem obnovljena 
vlakovna kompozicija, ki so jo s peskanjem 
in antikorozijsko zaščito obvarovali pred zo-
bom časa. Poleg vlakovne kompozicije je bil 
obnovljen tudi peronski del in čakalnica, vse 
z ustrezno muzejsko opremo. Na osnovi tega 
so se povezala številna društva, začele so se 
izvajati nove aktivnosti in prireditve na tem 
področju. Na ta način se je ohranila bogata 
kulturna dediščina kraja, ki je aktivno vklju-
čena v turistično ponudbo kraja, prav tako 
pa je bilo izdelano promocijsko gradivo.

Nov projekt »Druži nas vlak pod Pohor-
jem«, ki je bil uspešen na 1. javnem pozivu 
za izbor operacij v letu 2017 (sklad ESRR), 
predstavlja nadaljevanje aktivnosti iz prvega 
projekta.

S predlaganimi projektnimi aktivnostmi 
želimo k sodelovanju še bolj pritegniti oz. 
sodelovanje omogočiti tudi ranljivim skupi-

nam celotnega LAS območja in zmanjšati iz-
postavljenost vlakovne kompozicije, kot tudi 
izvedenih prireditev vremenskim vplivom. 

Cilj projekta je prav tako spodbujanje otrok 
in mladostnikov k aktivnemu preživljanju 

prostega časa ter medgerenacijskega pove-
zovanja na obnovljenem prireditvenem pro-
storu pri vlaku. V okviru navedenega želimo 
še ustrezno prekriti obstoječo lokomotivo in 
vagone z nadstreškom.

Učne poti po Ponikvi
Ponikva se ponaša z izjemno naravno in zgo-
dovinsko dediščino ter znamenitimi rojaki, 
vse to lahko spoznate na njenih učnih poteh, 
ki sta bili vzpostavaljeni v okviru projekta 
»Učne poti po Ponikvi«. 

Kraška vodna učna pot je poimenovana po 
znanem Ponkovljanu, geologu in profesor-
ju dr.  Stanku Buserju, usmerjajo vas znaki 
Pironaea buseri – to je fosil, poimenovan 
po njem. Videti je mogoče zanimive kraške 
pojave, tudi ponorov ali ponikev, po katerih 
je kraj dobil ime. Občina Šentjur je vodno 
zgodbo lani še dodatno zaokrožila s posta-
vitvijo vodnega korita in stare prenovljene 
fontane v spominskem parku, kjer je vredno 
posedeti. 

Pot treh znamenitih ponkovških mož je 
zgodovinsko-geografska, in vam predstavi 
lavantinskega škofa Antona Martina Slom-

ška, kartografa in geografa Blaža Kocena 
(tudi očeta šolskega atlasa) ter slovničarja in 
leksikografa Mihaela Zagajška. Na usmerje-
valnih tablah sledite Slomškovima Blažetu in 
Nežici ter spoznate zanimivo zgodovina kra-

jev in ljudi.  Vsako pomlad od 2010 TOD 
Ponikva skupaj z domačo osnovno šolo ter 
Društvom učiteljev geografije Slovenije 
pripravlja Kocenovo soboto s pohodom po 
omenjenih poteh in zanimivimi predavanji. 

Ohranjanje etnoloških  
predmetov v Oplotnici
S ciljem spodbuditi pravilen odnos do kul-
turne dediščine na območju LAS, je bilo izve-
deno usposabljanje za pridobivanje osnovnih 
veščin restavratorstva. Tako je bila ohranjena 
etnološka dediščina, ki ni zavedena kot mu-
zejska zbirka. Etnološki predmeti so bili tudi 
delno evidentirani in valorizirani, kar posle-
dično pomeni bogatitev turistične ponudbe 
podeželskega območja. Restavrirani pred-
meti so vključeni v stalno razstavno zbirko, 
ki je na ogled v Graščini v Oplotnici. 
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V okviru LEADER projekta so bili iden-
tificirani dediščinski razvojni potenciali 
občine Vitanje, obnovljena in sanirana dva 
objekta dediščine (žaga in preužitkarska 
hiša na Beškovnikovi domačiji), opravljen 
popis predmetov zbirke v Beškovnikovi ka-
šči, evidentirana žaga v Vitanju, izvedene 
delavnice ter mladinski raziskovalni tabor z 
namenom dvigniti zavest o kulturni dedi-
ščini in pomenu ohranjanja kot razvojne-
ga potenciala.

Krepitev dediščinske 
skupnosti v Vitanju

V okviru projekta je bila v centru Slo-
venskih Konjic je obnovljena in zaščitena 
obstoječa vlakovna kompozicija – lokomo-
tiva, vagon in cisterna z namenom dolgo-
ročne zaščite ohranjene kulturno–tehnič-
ne dediščine.

Na ta način se je dragocena dediščina za-
ščitila pred nadaljnjim propadanjem in 
je doprinesla k turistični podobi kraja, 
saj tudi urejena bližnja okolica prispeva k 
atraktivnosti. Obenem pa je vsem generaci-
jam omogočen vpogled v uporabo tehnike 
v preteklosti.

Obnova parne lokomotive v Slovenskih Konjicah

Kneippovi parki podeželja – skupen projekt vseh Občin LAS
Projekt »Kneippovi parki podeželja od Po-
horja do Bohorja« so v partnerstvu izvedle 
Občine Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slo-
venske Konjice, Šentjur, Vitanje in Zreče 
ter Razvojna agencija Kozjansko.

V okviru projekta je bil izdelan katalog tip-
skih rešitev Kneippovih parkov za zasebne 
in javne površine. Katalog je na voljo vsem 
potencialnim investitorjem, da jim olaj-
ša tovrstne odločitve in nakaže možnosti 
kvalitetnih sodobnih in kreativnih rešitev, 
ki sovpadajo v naravno okolje podeželske-
ga območja med Pohorjem in Bohorjem. 
Veseli smo, da je katalog tipskih rešitev že 
bil podlaga za izvedbo drugega projekta, v 
okviru katerega je bil postavljen Kneippov 
park pri Domu starejših v Šentjurju.
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12. oktobra 2017 je v okviru 48. sejma Na-
rava–zdravje na Gospodarskem razstavišču v 
Ljubljani potekala podelitev priznanj v okviru 
vseslovenskega natečaja Planetu prijazna obči-
na. Občina Zreče je osvojila prestižni naziv 
v svoji kategoriji, priznanje pa so prejele 
še tri občine z našega območja.

Občina Dobrna je v kategoriji do 3.000 pre-
bivalcev prejela Priznanje za odgovorno priza-
devanje na področju varovanja naravnih dano-
sti, ustvarjanje boljše kvalitete bivanja občank 
in občanov ter dobro informiranje o pravilnem 
odnosu do okolja za te in prihodnje generacije.

V kategoriji med 5 in 10.000 prebivalci sta 
priznanje prejeli dve občini z območja. Občina 
Zreče je na natečaju sodelovala že sedmič in je 
v svoji kategoriji prejela največ točk, zato si je 
prislužila naziv »Planetu Zemlja prijazna obči-

Priznanja za Planetu prijazne Občine

na«. Zelo blizu ji je sledila Občina Slovenske 
Konjice, ki si je prislužila motivacijsko prizna-
nje.

Priznanje je v kategoriji nad 10.000 prebival-
cev prejela tudi Občina Šentjur.

Natečaj organizira Društvo planet Zemlja, po-
tekal je pod častnim pokroviteljstvom predse-
dnika vlade, dr. Mira Cerarja, v soorganizaciji 
z Ministrstvom za okolje in prostor, podporo 
Združenja občin Slovenije, podjetja Oven iz 
Maribora in Srednje lesarske šole Ljubljana 
in v partnerstvu z Gospodarskim razstaviščem 
Ljubljana.

Prejeta priznanja so potrditev, da v občinah na 
območju LAS »Od Pohorja do Bohorja« skrb-
no ravnamo z naravnimi danostmi. Hkrati pa 
je tudi spodbuda za razvijanje pravilnega odno-
sa do okolja za vse generacije tudi v prihodnje.

Občina Dobrna preje-
la Področni certifikat 
ISSO ZLATI KAMEN 
2017
Zlati kamen je sistem za spodbujanje in spre-
mljanje razvoja na ravni lokalne samoupra-
ve. Zlati kamen meri na tisto, čemur so lo-
kalne skupnosti namenjene: zagotavljanju 
pogojev za dobro življenje.

Certifikat ISSO Zlati kamen lahko pridobijo 
občine, ki ponujajo prebivalcem kakovostno 
raven življenja, torej jih odlikuje solidna in 
uravnotežena stopnja doseženega razvoja.  
Indeks ISSO je sestavljen iz večjega števila 
kazalnikov, izvedenih iz statističnih, finanč-
nih in gospodarskih podatkov o občini. Meri 
doseženo stopnjo razvitosti občine. Spremlja 
demografska gibanja, učinkovitost delovanja 
občine, dinamiko gospodarskega razvoja, 
stanje na trgu dela in na področju izobrazbe, 
življenjski standard, stopnjo socialne kohezi-
je in stopnjo okoljske osveščenosti v občini.

Občina Dobrna se je uspešno izkazala pri 
merjenju na različnih področjih ISSO ana-
lize, še posebej se je izkazala na področju 
demografije, področju učinkovitosti delova-
nja občine, stanja na trgu dela, na področju 
izobrazbe in stopnje socialne kohezije, za kar 
je prejela Področni certifikar ISSO ZLATI 
KAMEN 2017. 

ISSO ZLATI KAMEN 2017

PODROČNI CERTIFIKAT

za področja:

DEMOGRAFIJA
UČINKOVITOST DELOVANJA OBČINE

TRG DELA
IZOBRAZBA

STOPNJA SOCIALNE KOHEZIJE

Področni certifikat Zlati kamen prejme občina,  
ki po metodologiji ISSO dosega standard občine dobrega 

življenja na določenih področjih.

DOBRNA

Mag. Robert Mulej
Vodja ISSO

Saša Mrak
vodja Zlatega kamna

Peter Ribarič
Izvršni direktor Planet GV

v letu 2017
prejme občina

Večgeneracijski center Zreče 
V prostorih na naslovu »Stare zadruge« Zre-
če, Kovaška cesta 35, Zreče, že nekaj mese-
cev zelo uspešno deluje Večgeneracijski cen-
ter Zreče. Njegov namen je nuditi različne 
programe in tako prispevati k dvigu kakovo-
sti življenja ter preprečevati zdrs v socialno 
izključenost in revščino. Tako se mesečno 

oblikuje program za aktivno preživljanje 
prostega časa vseh generacij, ki temelji na 
željah in potrebah uporabnikov, vsebuje pa 
predvsem predavanja, ustvarjalne delavnice, 
filmske in glasbene urice, družabne igre in 
podobno.



stran 12 | november 2017 | 

Občina Slovenske Konjice je aktivna na vseh področjih

V sedanjem sistemu financiranja lokalnih sku-
pnosti, kjer ni sredstev niti za izvajanje zakon-
sko določenih nalog, moramo izjemno preu-
darno ravnati, da lahko, dokler je le mogoče, 
vzdržujemo tisto, kar imamo in zgradimo še 
kaj novega. Tako smo lahko ponosni, da smo 
pri tako skromno odmerjenih investicijskih 
sredstvih že zaključili gradnjo pasivnega vrt-
ca Prevrat, potekata pa še rekonstrukcija 
starega dela vrtca Prevrat in gradnja skoraj 
ničenergijskega vrtca v Ločah.

Uspešni smo bili na razpisih za nepovratna 
sredstva pri številnih projektih, poleg že ome-
njenih vrtcev (za katera bomo prejeli nekaj 
več kot 800.000 EUR nepovratnih sredstev 
Eko sklada) smo nepovratna sredstva prejeli 
še za nakup dveh električnih polnilnic, nakup 
terminalov in defibrilatorjev v Zdravstvenem 
domu, ter za sofinanciranje obnove gospodar-
skega poslopja v Žički kartuziji.

Tako smo iz sredstev Eko sklada zagotovili 
dve električni polnilnici, ki smo ju slovesno 
odprli v okviru Konjiških dni.

V zadnji fazi je tudi obnova pomožnega 
nogometnega igrišča Dobrava, na katerega 
mladi težko čakajo.

V občinskem prostorskem načrtu (OPN), ki 
smo ga sprejeli lani, da bi se gospodarstvo v 
občini lažje razvijalo, smo predvideli indu-
strijsko cono v neposredni bližini avtoceste. V 
teku je projektiranje krožišča ob vhodu v 
novo cono in postopki za sprejem OPPN-
-ja, da bo cona nared za prve investicije že 
v prihodnjem letu. Tudi poslovna cona Ko-
nus, ki smo jo komunalno opremili v lanskem 
letu, se uspešno polni.

Ceste po vseh krajevnih skupnostih potre-
bujejo vzdrževanje in tudi to smo glede na 
razpoložljiva sredstva zagotovili po najboljših 
močeh. V letošnjem letu smo z Direkcijo RS 
za infrastrukturo dosegli več dogovorov o in-
vesticijah na področju cestne infrastrukture. 
Med njimi tudi sporazum o izgradnji rekon-
strukcije križišča v Novem Tepanju. Vrednost 
del je ocenjena na 300.000 € in jih bo v celoti 

zagotovila Direkcija RS za infrastrukturo, ki 
bo izvedla tudi preplastitev državne ceste Be-
zina–Barbara. V planu pa imamo še obnovo 
mostu v Škednju, izvajajo se dela oz. sanacija 
propusta v Žičah …

Koordiniramo širitev odprtega širokopasov-
nega omrežja po občini in sicer tokrat v Žičah.

Skupaj z JKP uspešno izvajamo aktivnosti in 
zaveze na poti k občini z nič odpadki – pro-
jekt Zero waste.

Pravkar zaključujemo s prijavami na razpis 
Interreg III (SLO–CRO) – Dediščina s ko-
lesom in s prijavo Destinacije Rogla-Pohorje 
za Integralni turistični produkt, kjer smo kot 
vodilni partner dejavno povezali ne le sose-
dnje občine, pač pa tudi občine in partnerje iz 
sosednje Hrvaške .

Uspeli smo skleniti najemna razmerja za 
95 % vseh razpoložljivih kapacitet v Dvorcu 
Trebnik, ki ga je občina s pomočjo evropskih 
sredstev rešila pred propadom in v celoti ob-
novila.

Ponosni smo tudi na dosežek partnerskega 
povezovanja s sosednjimi občinami v okvi-
ru destinacije Rogla-Pohorje, ki je zgleden 
primer sodelovanja, ne le v slovenskem pro-
storu, pač pa tudi širše in nam bo v prihodnjih 
letih omogočilo okrepitev zelenega turizma. 
Kot enotna turistična destinacija bomo še bolj 
prepoznavni.

Slovenske Konjice so se uvrstile v finale izbora 
kot Evropska destinacija odličnosti 2017 na 
področju kulturnega turizma, konec lanskega 
leta pa smo prejeli naziv najlepše urejeno slo-
vensko mesto v kategoriji manjših mest. 

Krepi se tudi gospodarstvo v naši občini in 
podjetja pišejo res lepe podjetniške zgodbe. 
Znajo se povezovati in sodelovati med seboj v 

okviru Dravinjskega poslovnega kluba, ki je 
zaživel v okviru lanskega občinskega praznika.

Veseli smo, da je v naši občini zaživel pro-
jekt Prostofer, v okviru katerega naši občani 
kot prostovoljni šoferji priskočijo na pomoč 
starejšim, ki potrebujejo prevoz od doma do 
potrebnih opravkov. V ta namen je na voljo 
občinski električni avtomobil.

Sprejeta je bila Celostna prometna strategi-
ja. V sodelovanju z Občino Zreče, Šolskim 
centrom Slovenske Konjice–Zreče in Fakulte-
to za gradbeništvo, prometno inženirstvo in 
arhitekturo izvajamo Projekt možnosti opti-
mizacije dostav s celovitim vodenjem tovor-
nega prometa v Dravinjski dolini.

Občinska uprava pripravlja tudi strategijo 
in akcijski načrt, da bomo še naprej sledili 
usmeritvam t.i. pametnega mesta – Smart city 
Slovenske Konjice in strategijo zdravega me-
sta za naše občanke in občane, pripravlja se 
strategijo za mlade.

Ponosni smo na naše prostovoljce, trudimo 
se biti invalidom prijazna občina. Vse ome-
njene aktivnosti in zaveze zahtevajo kontinui-
rane aktivnosti celotne občinske uprave in zu-
nanjih sodelavcev (največkrat prostovoljcev), 
ki so ciljno usmerjene za boljši danes in jutri 
naših občanov.

Trenutno smo poslali poziv vsem proračun-
skim porabnikom za sestavo predloga prora-
čuna za leto 2018.

To je le nekaj najvidnejših aktivnosti, ki jih 
občinska uprava na čelu z županom Miranom 
Gorinškom izvaja, saj se zavedamo, da je ob-
čina prostor za premišljeno, odgovorno delo-
vanje v skupno dobro v realnem prostoru in 
času, v dobro celotne občine, vseh krajevnih 
skupnosti, vseh občank in občanov.



| november 2017 | stran 13  

Na dobri poti do ohranitve Žičke kartuzije

V Občini Slovenske Konjice si že več let pri-
zadevamo pridobiti strokovne smernice, ki 
bodo podlaga za nadaljno obnovo oziroma 
ohranitev ostankov našega bisera, kultur-
nega spomenika državnega pomena Žičke 
kartuzije. V oktobru se je v Žički kartuziji 
zbrala mednarodna ekipa strokovnjakov, 
ki so tehtali podane predloge verjetno naj-
pomembnejšega dela konzarvatorskega načr-
ta za Žičko kartuzijo, to je obnove oziroma 
ohranitve cerkve kot središča vsake kartuzije. 

V Žički kartuziji se je zbrala mednarodna 
strokovna komisija, ki so jo sestavljali di-

Slovenske Konjice. Slovenski strokovnjaki 
Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slove-
nije so v razpravo podali tri možnosti, in 
sicer obnova v smeri vzpostavitve prvotnega 
stanja (streha iz skrilja), zaščita z modernejšo 
različico steklene strehe ali ohranitev obsto-
ječega stanja kot ruševine. Tekom razprave in 
upoštevajoč rabo cerkve se je porodila še če-
trta možnost – ohranitev obstoječega stanja 
kot ruševine in hkrati vzpostavitev začasne 
strehe za primer padavin ob dogodku znotraj 
cerkvenega obzidja.

Ekipa strokovnjakov bo upoštevala seveda 
tudi finančni zalogaj za vsako izmed predla-
ganih rešitev, dokončen predlog pa bo izobli-
kovan v konzervatorskem načrtu za območje 
celotne Žičke kartuzije, ki ga s strani ZVKD-
-ja lahko pričakujemo do pomladi prihodnje 
leto. Konzervatorski načrt bo tako strokovna 
podlaga za nadaljnje obnove v Žički kartuzi-
ji, župan Miran Gorinšek pa se nadeja, da bo 
za dejansko izvedbo konzervatorskega načrta 
mogoče preko razpisov pridobiti sofinancira-
nje s strani Ministrstva za kulturo ali Evrop-
ske unije, saj občina sama zaradi omejenih 
sredstev proračuna, ki komaj zadoščajo za 
izvajanje zakonsko določenih nalog, obnove 
tega bisera kulturne dediščine ne bo mogla 
financirati.

rektorica spomeniškega urada v Bolzanu dr. 
Waltraud Kofler Engl, strokovni direktor 
avstrijskega spomeniškega urada dr. Bernd 
Euler-Rolle, nekdanji generalni konservator 
Republike Hrvaške dr. Miljenko Domjan 
in deželni konservator na Avstrijskem Koro-
škem mag. Gorazd Živkovič. Po temeljitem 
ogledu stanja na terenu so županu Miranu 
Gorinšku v razpravi predstavili možnosti 
glede obnove oziroma ohranitve cerkve kot 
ruševine. Cerkev, kot srčika Kartuzije, je 
danes brez strehe in iz vidika obnove oziro-
ma zaščite ruševine predstavlja izjemen izziv, 
tako strokovnjakom kot tudi lastniku Občini 

V urbanem objemu zgodb Zdenke Serajnik
V občinah Slovenske Konjice in Oplotni-
ca smo leto 2017 obarvali z izjemno zapuščino 
Konjičanke Zdenke Serajnik. V okviru projek-
ta »Vključevanje ranljivih skupin k aktivnemu 
delovanju v urbanem naselju Slovenske Konji-
ce z zgodbami Zdenke Serajnik«, ki je sofinan-
ciran preko Evropskega sklada za regionalni 
razvoj smo tako že izvedli pohod Po poteh 
Zdenke Serajnik, Trije dnevi v oktobru, ki z 
znanstvenim simpozijem in predstavitvijo 
monografije predstavljajo vrhunec dogajanja 
v Slovenskih Konjicah, Oplotnici in na Priho-
vi, pa so nas približali koncu projekta. Spored 
je bil zanimiv in bogat. 

V petek, 20. 10. 2017, je bil celoten dan na-
menjen predstavitvi znanstvene monografije 
in mednarodnemu znanstvenemu simpoziju 
»Svetloba drami našega duha«. Dogajanje 
je potekalo od 9. do 17. ure v Christianini 
sobi Dvorca Trebnik v Slovenskih Konjicah. 
Na simpoziju je 20 avtorjev svoje raziskoval-
no delo predstavilo strokovni javnosti, večer 
pa je bil zaključen s podelitvijo nagrad sode-
lujočim na Likovnem natečaju na temo 
zgodb o Zdenki Serajnik. Na natečaj smo 
prejeli obsežno število likovnih del iz osnov-
nih šol Ob Dravinji, Pod goro, Loče, Vita-
nje, Zreče, Oplotnica – podružnica Prihova, 
Gimnazije Slovenske Konjice, SPSŠ Zreče in 

VDC Slovenske Konjice, nagrajena dela pa so 
razstavljena od 20. oktobra dalje v Christianini 
sobi Dvorca Trebnik. Vsa ostala prejeta dela so 
razstavljena v izložbah Starega mestnega jedra 
Slovenskih Konjic do konca novembra 2017.

Sobota, 21. 10. 2017, je raziskovalce li-
terarnega opusa Zdenke Serajnik popeljala 
v Oplotnico – v Graščini so od 14. ure dalje 
nadaljevali petkov simpozij. Ob 16. uri se je 
dogajanje preselilo v cerkev Sv. Janeza Kr-
stnika v Oplotnici, kjer je bila predstavljena 
pesmarica »Izliva duša se mi v hvalospev«, 
v nadaljevanju pa je sledil Koncert združenih 

pevskih zborov (Prihova, Slovenske Konjice, 
Oplotnica, Zreče in Združeni pevski zbori de-
kanije Žalec). Vsa besedila izvajanih pesmi je 
napisala Zdenka Serajnik, uglasbili pa različni 
avtorji. 

Zaključek tridnevnega osrednjega dogajanja 
projekta »Vključevanje ranljivih skupin k 
aktivnemu delovanju v urbanem naselju 
Slovenske Konjice z zgodbami Zdenke Se-
rajnik«, je sledil v nedeljo, 22. 10. 2017 ob 
10. uri s sveto mašo na Prihovi, kjer je bila 
Zdenka Serajnik rojena.
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Občina Šentjur sedaj povezana tudi s češkim Jir-
kovom 
Letos se je mednarodno sodelovanje Ob-
čine Šentjur še razširilo. Pobratenim ob-
činam, francoski Saint Florent sur Cher, 
nemški Neu Anspanch, ter srbski Požegi, se 
je letos pridružilo še češko mesto Jirkov. Žu-
pan mag. Marko Diaci je 24. junija z župa-
nom Mesta Jirkov ing. Radekom Štejnarjem 
slavnostno podpisal Listino o prijateljstvu 
in sodelovanju. Pobuda za tesnejše sodelo-
vanje je prišla s strani vodstva češke občine 
Jirkov, dosedanjo povezavo pa že več kot 20 
let vzdržujejo pevke ŽPZ skladateljev Ipav-
cev Šentjur ter Ženskega komornega zbora 
Jirkov.

Ob robu vladnega obiska košarkarski spopad
V okviru vladnega obiska Savinjske regije sta se 9. maja v Šentjurju v športni dvorani OŠ 
Hruševec v košarki pomerili ekipa župana mag. Marka Diacija, v kateri so bili župani in 
gospodarstveniki iz Savinjske regije, ter ekipa premierja Mira Cerarja. Namen tekme je bila 
tudi predstavitev projekta izgradnje sodobne športne dvorane Hruševec, za katero je Občina 
Šentjur že pripravila idejno zasnovo ter pridobila gradbeno dovoljenje, premierju. Tekmo so 
z rezultatom 65:62 dobili gostitelji.

Ob Pešnici promenada 
za pešce in kolesa 

Športno igrišče Dra-
mlje središče kraja in 
druženja

Občina Šentjur z udeležbo Mestne skupno-
sti Šentjur je v pomladnih mesecih povsem 
prenovila pešpot ob Pešnici ter vso pripada-
jočo infrastrukturo. V prvi fazi urejanja je bil 
urejen odsek med Mestnim trgom ter ulico 
Na lipico. Pot je bila razširjena na 3,5 metra, 
zato se je lahko označila tudi kolesarska ste-
za. Urejena je bila tudi nova razsvetljava, 
postavljene klopce, deloma so se na novo 
zasadila drevesa.  Pot povezuje upravno 
mestno središče z gosto poseljenim okolišem 
in se vije mimo dveh vrtcev ter Športnega 
parka Šentjur, z mostički povezuje blokovska 
naselja na drugi strani Voglajne.  Je zelena, 
mirna, skorajda parkovna alternativa hrupni 
in prometno preobremenjeni cesti skozi Šen-
tjur, zato je priljubljena za vsakdanje opravke 
in hkrati kot sprehajališče. Projekt pa je tudi 
del zasnov urejanja mestnega središča.

Dramlje so zelo dolgo čakale zunanje špor-
tno igrišče, za katerega je KS pripravila idej-
no zasnovo, zato je bil dan otvoritve, 8. julij, 
ko je občina zaključila investicijo Ureditev 
športnega igrišča–1. faza, za kraj velik pra-
znik. Projekt je bile vreden dobrih 350.000 
evrov, nekaj sredstev je bilo pridobljenih s 
strani Fundacije za šport. Tako so Dramlje 
pridobile nogometno in košarkarsko igrišče, 
stezo za skok v daljino z odskočiščem, meta-
lišče za suvanje krogle ter dvopasovno teka-
ško stezo. Na zgornjem nivoju pa se nahajata 
še igrišče za odbojko na mivki ter otroško 
igrišče z igrali. Ker se igrišče nahaja povsem 
v središču kraja, veliko prispeva k urejenosti 
Dramelj, hkrati služi vsem krajanom za šport 
in rekreacijo ter je središče druženja. S pri-
dom igrišče uporabljajo tudi šolarji bližnje 
OŠ Dramlje, ki smo jo energetsko sanirali 
2012. Kljub počitnicam so pripravili fanta-
stičen otvoritveni program ter šolske igre, 
medtem ko so na nogometno igrišče že sto-
pile prve ekipe. 
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Obnavljamo »Forme vive« v Zrečah
Občina Zreče je v sodelovanju s Koroškim 
pokrajinskim muzejem pristopila k obnovi 
form viv v Zrečah. S pomočjo konservator-
sko restavratorskega tehnika g. Aleša Senice 
so ugotovili osnovne barve form viv, katere 
sedaj ustrezno peska in barva Korelc Marko 
iz Velenja (vodno peskanje z recikliranim 
steklom iz Anglije, ki ne vsebuje težkih ko-
vin in trikratna barvna zaščita). 

V Zrečah še eno kroži-
šče
Skoraj smo že pozabili, da se je šele maja 
slavnostno končala gradnja krožišča pri 
gostišču Ulipi, na otoku katerega je pod-
jetje Unior d. d. postavilo kip Kovača (kip 
simbolizira težko industrijo v domačem in 
okoliških krajih). Takšna ureditev prometa 
je bila zelo potrebna in bo omogočala lažji 
pretok vozil na mestu, kjer se stikajo poti 
s konjiškega, vojniškega in zreškega konca. 
Izgradnjo krožišča je financirala Direkcija 
RS za infrastrukturo, medtem ko sta ure-
ditev otoka na krožišču financirali Občini 
Zreče in Slovenske Konjice. Kip Kovača je 
financiralo podjetje Unior d. d. iz Zreč.

V poletnih mesecih pa je Občina Zreče že 
pristopila tudi k projektu ureditve krož-
išča na Kovaški cesti v Zrečah (križišče 
med Kovaško in Rudniško cesto). Namen 
ureditve je preureditev trokrakega nesema-
foriziranega križišča v mini urbano krožišče, 
s tem pa umirjanje prometa, izboljšanje 
prometnega pretoka, večjo prometno var-
nost in izboljšanje estetskega videza. 

Vrednost pogodbenih del znaša skupaj z 
DDV-jem 112.030,60 EUR. Vire za finan-
ciranje zagotavlja proračun Občine Zreče v 
celoti.

Znameniti šentjurski Zgornji trg je slabo 
leto bogatejši za glasbeno šolo Skladateljev 
Ipavcev Šentjur. Uredili smo jo v obnovlje-
ni, več kot 100 let stari stavbi, eni najbolj 
markantnih, ki tvorijo značilno veduto trga. 
Obnova se je vršila s pomočjo evropskih 
sredstev ter v skladu z zahtevami varstva kul-
turne dediščine v letih 2013 in 2014. Sledila 
je ureditev glasbene šole, ki jo je financirala 
Občina Šentjur (cca. 400.000 evrov). Mladi 
glasbeniki in pedagogi imajo na voljo sku-
pno 732,65 m² površin, ki so jih uredili v 

Zgornji trg v Šentjurju zaživel v znamenju glasbe 
in mladosti 

13 učilnic z glasbeno knjižnico in ostalimi 
prostori. Ob stavbi je v ohranjenem nasadu 
starih kostanjev urejen park z igriščem. 

Glasbena šola, ki nosi ime skladateljev 
Ipavcev, tako sedaj domuje v istoimenski 
ulici v stavbi, ki jo z Ipavčevo hišo povezuje 
vrt s prireditvenim prostorom. Preteklost, 
sedanjost in prihodnost so se na tem mestu 
srečale skozi glasbo. Z njo ter mladimi ta-
lenti je zaživel celotni Zgornji trg. Šolo smo 
otvorili na rojstni dan Josipa Ipavca,  21. de-
cembra. 

V okviru tega projekta bo obnovljenih 10 
form viv, in sicer tri v okolici OŠ Zreče, 
ena pred Srednjo strokovno in poklicno šolo 
Zreče, dve v bližini vhoda v podjetje Unior 
d.d., dve na parkirišču podjetja Unior d.d. 
ter dve v bližini Bistroja Turist.  V priho-
dnjem letu bi pristopili še k obnovi preosta-
lih form viv po Zrečah ob Kovaški cesti in 
pod starimi bloki. 
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17. oktobra 2017 je v Nordijskem centru Pla-
nica v okviru Dnevov slovenskega turizma 
potekala slavnostna podelitev priznanj »Moja 
dežela lepa in gostoljubna 2017«. Tekmovanje 
je razpisala Turistična zveza Slovenije pod ča-
stnim pokroviteljstvom predsednika države, 
gospoda Boruta Pahorja. Občina Dobrna se 
je v kategoriji zdraviliški kraji uvrstila na 
3. mesto. 

Prejeto priznanje je nagrada vsem, ki vsako-
dnevno skrbimo za urejenost našega zdravili-
škega kraja. In seveda spodbuda, da nam bo 
skrb za urejeno okolico pomembna tudi v 
prihodnje. Ne samo zaradi nas občanov, ki v 
Dobrni živimo, ampak tudi zaradi turistov in 
drugih dnevnih obiskovalcev našega kraja, ki 
se pri nas dobro počutijo in naše prizadeva-
nje za urejeno okolje opazijo ter tudi večkrat 
pohvalijo.

Občina Dobrna prejela priznanje Moja dežela – lepa in gostoljubna v ka-
tegoriji zdraviliški kraji

Praznik Občine Dobrna

V četrtek, 15. junija, je bila v dvorani Zdravi-
liškega doma slavnostna seja Občinskega sveta 
Občine Dobrna. Poleg prejemnikov priznanj, 
svetnikov Občinskega sveta Občine Dobrna 
in župana, so se seje udeležili še povabljeni go-
stje iz sosednjih občin, predstavniki društev, 
organizacij, odborov in komisij ter številni 
občani. 

Župan Občine Dobrna g. Martin Brecl 
je predstavil dosežke v zadnjih letih delo-
vanja Občine. Čestital je vsem dobitnikom 
priznanj, zlatim osnovnošolcem in občanom 
Občine Dobrna ob prazniku. 

V kulturnem programu so poleg Trobilnega 
kvinteta Glasbene šole Celje nastopili tudi 
uporabniki Centra za usposabljanje, delo in 
varstvo Dobrna, pod vodstvom mentorice ge. 
Vesne Bobek, ki so nas ponovno prijetno pre-
senetili s svojo točko na pesem Rock me od 
Modrijanov. V kulturnem programu je sode-
loval tudi Ženski pevski zbor Korona KUD 
Dobrna pod vodstvom zborovodje g. Jana 
Grobelnika.

Sledila je podelitev priznanj zlatim osnov-
nošolcem OŠ Dobrna, to je učencem, ki bi 
bili, če ne bi bil splošni učni uspeh odpravljen, 
vsa leta odlični, in sicer: Timeji Čerenak, Špe-
li Novak, Lani Pihler, Nuši Pinter in Jerneju 
Počivalniku.

Temu pa je sledil najbolj svečani dogodek te 
prireditve, podelitev priznanj Občine Dobrna 
za leto 2017.

Zlati grb Občine Dobrna so prejele Terme 
Dobrna za vlogo glavnega ponudnika in pro-
motorja turizma v lokalnem okolju, za  razvoj 
več stoletne zdraviliške dejavnosti, nadgrajene 

z vrhunsko specialistično in tehnološko celo-
stno ponudbo ter za povezovanje z ustano-
vami in društvi v turizem usmerjene Občine 
Dobrna.

Srebrni grb Občine Dobrna je prejela Ob-
močna zveza vojnih veteranov Celje za njihov 
prispevek v osamosvojitveni vojni, za osvešča-
nje javnosti o pomenu in žrtvah tega odločil-
nega obdobja za slovensko državnotvornost, 
za zbiranje in ohranjanje zgodovinskih virov 
ter za vzgojo domoljubja.

Srebrni grb Občine Dobrna je prejelo Vete-
ransko združenje Sever za celjsko območje za 
njihov prispevek v osamosvojitveni vojni, za 
permanentno seznanjanje širše javnosti o vlo-
gi in aktivnostih članov društva v demokra-
tičnih procesih za suvereno državo Slovenijo 
ter za pridobivanje in hrambo dokumentov  iz 
teh prelomnih časov.

Bronasti grb Občine Dobrna so prejeli  
Fantje iz Zavrha za negovanje ljudskega izro-
čila, ohranjanje običajev ob kmečkih opravilih 
in praznikih, ki izpričujejo tradicionalne vre-
dnote našega podeželja v preteklosti.

Bronasti grb Občine Dobrna je prejel  g.  
Milan Strmšek za sodelovanje župnije z usta-
novami in društvi občine Dobrna, za  posoda-
bljanje  in vzdrževanju cerkvenih objektov  ter  
za duhovno in moralno podporo župljanom.

Bronasti grb Občine Dobrna je prejela ga. 
Stanislava Krajnc za dolgoletno vodenje KO 
RK Dobrna, organiziranje krvodajalskih ak-
cij, sodelovanje v projektu Starejši za starejše 
in usposabljanje mladih za medgeneracijsko 
povezovanje.

Županska priznanja za leto 2017 so bila po-
deljena Maruši Golčer, ekipi CUDV Dobrna, 
Albinu Kolarju, Vinku Rešetarju in trenerju 
Andreju Pompetu ter Alešu Šostru.
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V Vitanju srečanje kmetic celjske in koroške 
regije

V Vitanju je tretjo avgustovsko sredo bilo 
zelo pestro. Članice domačega Društva 
kmetic Lipa Vitanje so namreč organizirale 
6. srečanje kmetic celjske in koroške regije. 
Srečanje vsako leto pripravi drugo društvo v 
regiji in zahteva veliko organizacijskih pri-
prav. 

Letos se je povabilu na srečanje odzvalo kar 
15 društev iz obeh regij. Skupno se je pod 
velikim šotorom na igrišču v Vitanju dru-
žilo več kot 400 članic društev kmetic ali 
kmečkih žena. Kot so udeleženke povedale, 
so članice domačega društva letos postavile 
visoka merila za pripravo dogodka, saj je bilo 
zares pestro dogajanje. 

Že dopoldne je ob prihodu vsaka obiskoval-
ka prejela prav posebno verižico z lesenim 
obeskom v obliki lipovega lista in napisom 
srečanja. Sledila je pogostitev, nato pa so se v 
koloni odpravile na Hriberco, kjer je v cerkvi 
Matere Božje potekala sveta maša. Darovali 
so jo kar trije duhovniki in sicer mariborski 
nadškof in metropolit, msgr. Alojzij Cvikl, 
dekan Alojz Vicman in vitanjski duhovni 
pomočnik in vojaški vikar Matej Jakopič. 
Cerkev je bila polna do zadnjega kotička.

Po maši je pod velikim šotorom sledilo oku-
sno kosilo. Članice Društva kmetic Lipa 
Vitanje, pod vodstvom predsednice Jožice 
Kuzman, so med zbrane razdelile dobrote in 
ves popoldan skrbele, da obiskovalci niso bili 
žejni ali lačni. Poskrbele pa so tudi za zani-
miv in razgiban program. Za dobro voljo in 
zabavo so ves popoldan igrale članice ansam-
bla Me tri do pol noči. 

V spremljevalnem programu so članice do-
mačega društva pripravile razstavo in bogat 
srečelov. Organizirale so žrebanje treh pred-
sednic društev, ki so prejele nagrade. Vse 
zbrane v Vitanju pa je pozdravil župan Ob-
čine Vitanje Mirko Polutnik. Nekaj besed 
je zbranim namenil tudi direktor Mlekarne 
Celeia Marjan Jakob. 

O najljubšem mlečnem izdelku in poslan-
stvu je spregovorila še simpatična mlečna 
kraljica 2017/18 Ida Simončič. Na odru so 
udeleženkam spregovorili tudi Anton Kuz-
man, direktor Kmetijsko-gozdarske zadruge 
Slovenske Konjice, Alenka Sekirnik, vodja 
izpostave Kmetijsko-gozdarske zbornice Slo-
venske Konjice in Milan Hrovat, predse-
dnik odbora za kmetijstvo v Občini Vitanje.

V mednarodnem pro-
jektu TELI 2 izobra-
žujemo na temo dela 
v Lokalnih akcijskih 
skupinah
Razvojna agencija Kozjansko, vodilni par-
tner Lokalne akcijske skupine »Od Pohorja 
do Bohorja«, se je v mesecu maju udeležila 
sestanka projektnih partnerjev na Portugal-
skem, kjer smo dorekli vse potrebno za zače-
tek izvajanja novega izobraževalnega progra-
ma, ki bo zaposlenim v vodilnih partnerjih 
lokalnih akcijskih skupin in drugim strokov-
njakom, ki delajo na programu LEADER/
CLLD, omogočil pridobivanje novih teore-
tičnih in operativnih znanj, ki so potrebna za 
uspešno delo na tem programu.

Izobraževalni program izvaja visokošolska 
ustanova Limerick Institute of Techno-
logy z Irske v sodelovanju z Oddelkom za 
geografijo Filozofske fakultete Univerze 
v Ljubljani. Iz vsake od šestih sodelujočih 
držav (Irska, Poljska, Portugalska, Romu-
nija, Hrvaška, Slovenija) se izobraževanja 
udeležujeta dve osebi. Udeleženci bodo 
obdelali tri module in sicer Strategije uspe-
šne komunikacije in izvajanja programa 
LEADER, Pristop LEADER in neo-endo-
geni razvoj podeželja ter Veščine vodenja 
in organizacije za program LEADER. Prvi 
del izobraževanja je bil izveden oktobra 
2017 v kraju Middleton na Irskem. Sledita 
še dve izobraževanji na terenu v letu 2018 
in sicer na Portugalskem in na Poljskem. 
Prepričani smo, da bodo nova znanja po-
magala pri izvedbi programa LEADER/
CLLD v LAS »Od Pohorja do Bohorja«. 
Projekt se bo zaključil avgusta 2018.

Transnational Education in
LEADER Implementation 2

TELI2
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Obnovljeno parkirišče v Dobju s polnilno postajo za električna vozila

Konec meseca februarja 2017 je Občina Do-
bje s strani Eko sklada prejela odločbo o do-
delitvi pravice do nepovratne finančne spod-
bude za polnilne postaje za električna vozila 
v zavarovanih območjih narave in območjih 
Natura 2000. 

Občina je zagotovila prostor za namestitev 
polnilnega mesta in priključek na električno 
omrežje.

Postaja omogoča polnjenje vseh tipov ele-
ktričnih vozil, kot so avtomobili, kolesa, 
invalidski vozički. Dostopna je 24 ur na 
dan, 7 dni v tednu. Uporaba je zagotovljena 
vsakomur, to je tudi popotnikom, kar je pri 
mobilnosti bistvenega pomena.

Polnilnica je opremljena tudi z barvnim za-
slonim na dotik,  na katerem so dostopna 
navodila za uporabo, informacija o stanju 
polnjenja, omogoča pa tudi marketinški 

prostor za lokalna podjetja in promoviranje 
občine nasploh.

Polnilna postaja za električna vozila je locira-

Nove naprave v ZD Slovenske Konjice in ZP 
Zreče in Vitanje
Zdravstveni dom v Slovenskih Konjicah 
bo kmalu bogatejši za nove terminale in 
defibrilatorje, tako bodo imeli občani in 
obiskovalci v Občini Slovenske Konjice še 
kakovostnejšo nujno pomoč in intervenci-
jo. V septembru je bila z občino podpisana 
pogodba o sofinanciranju sredstev v znesku 
6.856,47 evrov, nakup terminalov in defibri-
latorjev pa je izvedel Zdravstveni dom.

Občina Slovenske Konjice (v sodelova-
nju z Občino Vitanje in Občino Zreče) se 
je že julija letos prijavila na javni razpis za 
prijavo predlogov investicijskih projektov za 
sofinanciranje investicij na primarni ravni 
zdravstvene dejavnosti v RS za leto 2017, ki 
bodo sofinancirane iz proračuna Ministrstva 
za zdravje in vključene v načrt razvojnih pro-
gramov za čas trajanja investicije. Investicija 
predvideva nakup terminalov za reševalne 
postaje ZD Slovenske Konjice za uporabo 
v reševalnih vozilih za nenujne prevoze, in 
sicer enega mobilnega in tri ročne terminale 
ter nakup štirih avtomatskih zunanjih defi-
brilatorjev – AED z zunanjo omarico, in si-
cer dva za Zdravstveni dom Slovenske Ko-
njice, enega za Zdravstveno postajo Zreče 
in enega za Zdravstveno postajo Vitanje.

Nakup terminalov se predvideva za reševalno 
postajo v ZD Slovenske Konjice z namenom 
učinkovitega delovanja dispečerske službe 
zdravstva. Izvajalci službe nujne medicin-
ske pomoči bodo opremljeni z ustreznimi 
radijskimi terminali, ki omogočajo uporabo 
omrežja DMR. Ko bodo izvajalci službe nuj-

ne medicinske pomoči opremljeni z ustre-
znimi terminali, se bodo lahko vključili v 
sistem dispečerske službe zdravstva, s tem 
pa bo dispečerski službi zdravstva omogoče-
no, da bo lahko spremljala dejavnost ekipe 
omenjene službe na terenu, jih učinkovito 
usmerjala in na kraj nujnega dogodka posla-
la ekipo, ki bo temu dogodku najbližje. Na 
ta način bodo viri sistema nujne medicinske 
pomoči optimalno uporabljeni.

Prav tako se je na našem območju pokazala 
potreba po zunanjih defibrilatorjih ali AED 
z zunanjo omarico. 

Defibrilator je naprava, ki z govornimi na-
vodili usmerja posameznika skozi postopek 
oživljanja človeka s srčnim zastojem. Namen 
uspešne defibrilacije je najhitrejša možna ob-
novitev spontanega krvnega obtoka z elek-
trošoki. Hiter odziv z defibrilatorjem v prvih 
dveh minutah poveča možnost preživetja za 
60 odstotkov.

na v neposredni bližini glavne ceste, Občina 
pa je za celostno podobo obnovila parkiri-
šče v naselju Škarnice nasproti gostilne.

Ureditev ploščadi na 
mestnem trgu Sloven-
ske Konjice

Občina Slovenske Konjice je sredi lanskega 
leta pristopila k pripravi Celostne prome-
tne strategije (CPS). Enoletno delo, ankete, 
analize, posnetki stanja, delavnice, javne raz-
prave, koordinacije in intervjuji so izobliko-
vali temeljni dokument za nadaljnje delo na 
področju prometa in prometne infrastruktu-
re. V sklopu priprave CPS je bila izdelana 
tudi študija za modernizacijo ploščadi ob 
avtobusni postaji Slovenske Konjice, ki je 
ponudila dve možni rešitvi, ki si jih, skladno 
s proračunskimi možnostmi in ostalimi viri 
financiranja, želimo udejanjiti v srednje-
ročnem razvojnem obdobju naše občine. 
Predstavitev izdelane študije je bila v sklopu 
Evropskega tedna mobilnosti javno predsta-
vljena našim občanom za nadaljnjo obravna-
vo in pridobivanje dodatnih mnenj in pre-
dlogov, podrobneje pa si jo lahko ogledate 
na spletni strani Občine Slovenske Konjice 
http://www.slovenskekonjice.si/.



| november 2017 | stran 19  

Že 39. prireditev Noč pod kostanji na Dobrni

Prireditev se je letos odvijala od 11. do 13. 
avgusta. Organizatorji smo pripravili na-
stope številnih izvajalcev za vse okuse, od 
narodno zabavne glasbe in rock skupin, do 
dalmatinske glasbe za dušo. Letošnja novost 
je bila nov prireditveni prostor in sicer v 
parku na Novem gradu, kjer smo lani po-
skusno izpeljali delček programa, letos pa 
preuredili prostor v prireditveno idilo.

Novosti pri registru 
nastanitvenih obratov 
in poročanju o gostih 
in prenočitvah
AJPES bo s 1. 12. 2017 vzpostavil Register 
nastanitvenih obratov (RNO) in spletno 
aplikacijo (spletni servis) za poročanje po-
datkov o gostih in prenočitvah (eTurizem).

Izvajalci nastanitvene dejavnosti bodo 
morali obstoječe nastanitvene obrate, v 
katerih gostom nudijo nastanitev, vpisati 
v RNO v zakonsko določenem trimesečnem 
roku za vpis (prehodnem obdobju), torej od 
1. 12. 2017 do 28. 2. 2018.

Izvajalci nastanitvene dejavnosti, ki sedaj 
poročajo predpisane podatke (iz knji-
ge gostov) Policiji, Statističnemu uradu 
Republike Slovenije (SURS) in Občini, 
bodo po novem podatke morali poročati 
preko spletne aplikacije eTurizem ali prek 
spletnega servisa AJPES, in sicer s prvim 
dnem naslednjega meseca po vpisu v RNO 
(s 1. 1. 2018 oz. 1. 2. 2018 oz. 1. 3. 2018). 
Od 1. 3. 2018 dalje poročanje po seda-
njem sistemu ne bo več mogoče. Po novem 
bo dovolj, da bodo predpisane podatke 
poročali le ENKRAT v aplikacijo eTurizem 
in ne več posebej Policiji, SURS in Občini, 
kot slednje izvajajo sedaj. Način plačila tu-
ristične takse Občini ostaja nespremenjeno. 
Občina bo po novem podatke o prihodih in 
prenočitvah turistov za nastanitveni obrat 
pridobivala neposredno s strani AJPES 
(aplikacije eTurizem).

Več informacij je na voljo na spletni strani 
AJPES, https://www.ajpes.si/Statistike/
Porocanje_o_gostih_in_prenocitvah/ 
Splosno

Buče … Buč'nce!
14. oktobra so na Mestnem trgu v Šentjurju 
kraljevale Bučn'ce, tradicionalna prireditev 
lokalnega časopisa Šentjurčan v sodelova-
nju z Ljudsko univerzo Šentjur (RA Koz-
jansko). Lepo vreme je privabilo številne 
obiskovalce in kar 39 razstavljavcev in na-
stopajočih, ki so dobrote in veselje podeželja 
prinesli v mestno središče. Družili so se ob 
glasbi ansambla Odmev, ritmih zumbe, na-
stopili so drameljski in planinski šolarji ter 
LUŠ'ni orkester. Zbrane sta pozdravila šen-
tjurski in dobjanski župan.  Razstavljavci so 
resno vzeli tudi pripravo stojnic, kjer so se 
svetile buče, jesenski pridelki, gobe in seveda 
– bučnice.

Posebna pozornost je bila posvečena tudi 
našim najmlajšim obiskovalcem. Otroci so 
vsako popoldne uživali v animaciji, po-
skakovali na napihljivi igralih, si poslikali 
obraz in se mastili s slastnimi palačinkami. 
V popoldanskih urah so se obiskovalci lahko 
na svežem zraku in v idiličnem okolju parka 
razgibali na Telovadbi od A do Ž z vaditelji-
co Alenko Žnidaršič.

Tudi letos je prireditev potekala z dobrodel-
no noto, kjer smo zbirali finančna sredstva 
za delovanje CUDV  Dobrna, ki se dnevno 
sooča z ljudmi, ki našo pomoč potrebujejo. 
Pomembno se nam zdi, da mladi, sposobni, 
delavni in polni elana pomagamo njihovim 
varovancem, našim sovrstnikom, ki te mo-
žnosti nimajo in da se tudi njih v kar se da 
veliki meri vključuje v dogajanje našega do-
mačega kraja.

Jubilejna Angelska nedelja na Planini

Tudi največja turistična prireditev Angelska 
nedelja je na Planino pri Sevnici privabila 
rekordno število ljudi. Najverjetneje je bilo 
vseh obiskovalcev več kot je prebivalcev kra-
jevne skupnosti. Angelske nedelje pa ne bi 
bilo brez naših gasilcev, ki se vsako leto orga-
nizirajo in izpeljejo to prireditev. Ta dan so 
na Planini gostovali tudi slikarji iz celjske re-
gije pod okriljem JSKD Šentjur, ki so moti-
ve kraja prenesli na slikarska platna. Dela pa 
bodo na ogled tudi na Planini v osnovni šoli.



Od Pohorja do Bohorja ... in še dlje
Rešite spodnjo zagonetko (vse namige najdete v POBu) in nam pošljite pravilen odgovor.

Morda tudi mi kaj pošljemo vam.

Izpolnjeno rešitev izrežite in pošljite na naslov LAS »Od Pohorja do Bohorja«, Ul. skladateljev Ipavcev 17, 3230 Šentjur, (s pripisom na-
gradna zagonetka) do 20. 12. 2017 skupaj z vašimi podatki. Med vsemi pravilnimi odgovori bomo izžrebali 3 nagrajence, ki bodo prejeli 
presenečenje.

Slogan LAS »Od Pohorja do Bohorja«:
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