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Kolofon
Odgovorni urednik: Zlatko Zevnik
Uredniški odbor: Urška Vedenik, Irena Cehtl, Martina
Ljubej, Mojca Repnik, Romana Holobar, Milena
Slatinek, Ana Zupanc, Rajko Antlej
Oblikovanje, postavitev in prelom: Ana Zupanc
Izdajatelj: Razvojna agencija Kozjansko za Lokalno
akcijsko skupino »Od Pohorja do Bohorja«
Avtorji besedil: Razvojna agencija Kozjansko, Občine
LAS »Od Pohorja do Bohorja«, upravičenci projektov
LEADER
Fotografije: arhiv Razvojne agencije Kozjansko, arhiv
občin območja LAS »Od Pohorja do Bohorja, arhivi
upravičencev projektov, Kulturno umetniško društvo
Epik teater, Miha Matavž, Danijel Berden, Vid
Ponikvar, Gregor Katič, Ana Zupanc
Kontaktni podatki uredništva: Lokalna akcijska
skupina »Od Pohorja do Bohorja«, Razvojna agencija
Kozjansko, Ulica skladateljev Ipavcev 17, 3230 Šentjur,
telefon: (03) 747 13 02
e-pošta: info@las-pohorje-bohor.si
Brezplačni izvod prejmejo vsa gospodinjstva občin
Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur,
Vitanje in Zreče.
Tisk: Papirna galanterija Ferlež
Naklada: 17.900 izvodov
Časopis POB je vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu
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 izvajanje Programa
razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
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31 Praznično vabilo

Spoštovani prebivalci LAS
»Od Pohorja do Bohorja«
Pred slabim letom sem na tem mestu
razmišljal o priložnostih, katere nudi krizno
obdobje v katerem smo bili (smo). To je bilo
navdih mnogim prijaviteljem, da se na svoj
način in z lastnimi idejami spopadejo z njo.
Pri izpeljavi je v vseh pogledih koristno imeti
dobre partnerje, ki se dopolnjujejo v izvedbi
in stremijo k istim ciljem.
Veseli dejstvo, da se je v tem letu izvajalo
izredno veliko LEADER projektov in
se jih kar nekaj tudi uspešno zaključilo.
Vedno ni bilo lahko, saj je bilo potrebno
marsikaj prilagoditi protikoronskim časom.
Tudi ti izzivi so bili uspešno premagani.
Tu gre posebna pohvala prijaviteljem in
njihovim partnerjem in seveda tudi osebju
vodilnega partnerja, ki spremlja projekte že
v fazi priprave vlog, izvajanja operacij in pri
pripravi dokumentacije za izdajo zahtevkov.
Veliko dela za uspešen zaključek preostalih
odobrenih projektov nas čaka v prihodnjih
letih a doseženi rezultati vlivajo optimizem.
Iskrene čestitke vsem sodelujočim za
izpeljavo projektov in naj zgledi pritegnejo
tudi druge.
Vse dobro v novem letu!
Zlatko Zevnik,
predsednik LAS »Od Pohorja do Bohorja«
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Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER
Ukrep LEADER je orodje, ki spodbuja skupni lokalni razvoj po pristopu »od spodaj navzgor«. Tak pristop omogoča lokalnemu prebivalstvu,
da z oblikovanjem lokalnih partnerstev – lokalnih akcijskih skupin (LAS) aktivno odloča o prednostnih nalogah in razvoju lokalnega območja.
V programskem obdobju 2014–2020 se ukrep Leader izvaja kot del skupnega pristopa CLLD.
Podlago za pripravo in izvajanje SLR predstavlja Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020
(Uredba CLLD).
Sredstva za sofinanciranje se črpajo iz skladov:
•
•
•

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP),
Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR),
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR).

Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, se izvaja skozi naslednje podukrepe:
•
•
•

•

pripravljalna podpora (19.1),
podpora za izvajanje operacij v okviru SLR, ki ga vodi skupnost (19.2),
priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja LAS (19.3),
podpora za tekoče stroške in stroške animacije (19.4).

CLLD
lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost
podukrep Pripravljalna podpora
Podpora namenjena oblikovanju lokalnih
partnerstev in pripravi strategije lokalnega
razvoja (SLR).
podukrep Podpora za izvajanje operacij
v okviru SLR, ki ga vodi skupnost
Podpora, namenjena stroškom, nastalih
pri izvedbi operacij lokalnih akterjev in
LAS.
Operacije
morajo
prispevati
k
uresničevanju ciljev, določenih v SLR.
podukrep Priprava in
dejavnosti sodelovanja LAS

izvajanje

Podpora, namenjena stroškom LAS,
ki nastanejo pri izvajanju posameznih
operacij sodelovanja med LAS-i.
podukrep Podpora za tekoče stroške in
stroške animacije
Podpora,
namenjena
sofinanciranju
tekočih stroškov, nastalih pri upravljanju
in delovanju LAS, vključno s spremljanjem
in vrednotenjem LAS ter sofinanciranje
stroškov animacije območja LAS.
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Lokalna akcijska skupina »Od Pohorja do Bohorja«

ustanovljena leta 2015
oblikovana na območju s skupnimi potrebami
in izzivi
uresničevanje ciljev Strategije lokalnega
razvoja LAS

črpanje sredstev iz skladov EKSRP in ESRR

območja občin: Dobje, Dobrna, Oplotnica,
Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Zreče

velikost območja: 528,9 km2

število prebivalcev: 49.181

102 člana LAS (zasebni sektor 48, ekonomski
sektor 36, javni sektor 18)
predsednik LAS: Zlatko Zevnik
vodilni partner LAS: Razvojna agencija
Kozjansko
www.las-pohorje-bohor.si

info@las-pohorje-bohor.si

FB/LASOdPohorjadoBohorja
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Razvojna agencija Kozjansko vodilni partner LAS »Od Pohorja do Bohorja«
Naloge vodilnega partnerja LAS obsegajo:

•
•

zagotavljanje administrativne tehnične podpore delovanju LAS,
zagotavljanje učinkovite podpore upravičencem pri črpanju sredstev iz programa CLLD.

Razvojna agencija Kozjansko je tudi v letu 2021, ki je ponovno prineslo mnoge izzive, skrbela
za nemoteno delovanje LAS »Od Pohorja do Bohorja«. Zagotavljala je strokovno-tehnično
podporo organom LAS pri njihovem delovanju, hkrati pa skrbela tudi za animacijo območja,
kar predstavlja pomoč in usmeritve potencialnim upravičencem projektov pri snovanju ideje
in pripravi dokumentacije, kot tudi upravičencem, ki svoje uspešno prijavljene in odobrene
projekte že izvajajo. Vodilni partner jim nudi strokovno in administrativno pomoč pri
pripravi vlog, pri izvajanju operacij, ter pri pripravi dokumentacije zahtevkov za izplačila,
ki je zelo obsežna. Lahko bi rekli, da je vodilni partner prvostopenjska kontrola na terenu
pri izvajanju operacij, druga stopnja pa sta Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja (za
črpanje sredstev sklada EKSRP), ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (za
črpanje sredstev iz sklada ESRR).
V sklopu delovanja LAS »Od Pohorja do Bohorja« so bila v letu 2021 izvedena delovna
srečanja in seje:

•
•
•
•
•

Skupščine LAS,
Organa upravljanja LAS,
Nadzornega organa LAS,
Razvojnega organa LAS,
Sveta županov LAS.

LAS »Od Pohorja do Bohorja« v letu 2021
Lokalna akcijska skupina »Od Pohorja
do Bohorja« nadaljuje uspešno zgodbo
črpanja evropskih nepovratnih sredstev za
razvoj podeželja. V letošnjem letu je bilo na
Agenciji Republike Slovenije za kmetijske
trge in razvoj podeželja z odločbami o pravici
do sredstev odobrenih kar 18 projektov, ki so
bili izbrani na 1. javnem pozivu LAS »Od
Pohorja do Bohorja« za leto 2020. Projekti
bodo sofinancirani iz sredstev Evropskega
sklada za razvoj podeželja.
Za upravičence operacij je bilo letošnje leto
nenavadno. Kljub posebnim korona časom
pa so aktivnosti uspešno izvedli, ali pa jih

Posvet LAS, Posočje 2021
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še izvajajo. Bilo je mnogo prilagajanja in
sprememb aktivnosti projektov, a so ob
podpori vodilnega partnerja tudi to uspešno
prebrodili. V letu 2021 se je sočasno izvajalo
kar 19 LEADER projektov, med njimi se jih
je 5 uspešno zaključilo. Vsebine projektov so
raznolike, naslavljajo problematiko in izzive
območja LAS »Od Pohorja do Bohorja«.
Predstavniki LAS »Od Pohorja do Bohorja«
vedno skrbimo za povezovanje deležnikov
na ravni celotne države, zato se redno
udeležujemo posvetov in ekskurzij lokalnih
akcijskih skupin, ki ji organizira D ruštvo
za razvoj slovenskega podeželja, ki povezuje
lokalne akcijske skupine celotne Slovenije.
Tako smo se v juliju udeležili posveta LAS
v Posočju in v septembru mednarodne
ekskurzije po Estoniji, v okviru katerih smo
si ogledali primere dobrih praks projektov,
sofinanciranih iz ukrepa LEADER, spoznali
lokalno naravno in kulturno dediščino,
ter povezovali ideje za skupne projekte
sodelovanja med lokalnimi akcijskimi
skupinami.
Z namenom dviga prepoznavnosti LAS »Od
Pohorja do Bohorja« na širšem območju,
smo se v avgustu udeležili 59. sejma AGRA v
Gornji Radgoni, kjer se je LAS »Od Pohorja

LAS »Od Pohorja do Bohorja« na 59. sejmu AGRA
do Bohorja« s promocijskim materialom
in zloženkami projektov predstavil v
okviru razstavnega prostora Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ter požel
veliko zanimanja obiskovalcev sejma.
Vabljeni, da obiščete spletno stran LAS »Od
Pohorja do Bohorja« (www.las-pohorjebohor.si), vabljeni tudi k všečkanju FB strani
LAS.
Ana Zupanc, svetovalka za razvoj podeželja

ESTONIJA 2021

Estonske LEADER iniciative, podjetništvo in turizem na podeželju
V začetku meseca septembra smo se
predstavniki lokalne akcijske skupine »Od
Pohorja do Bohorja« in vodilnega partnerja
LAS, Razvojne agencije Kozjansko, udeležili
mednarodne strokovne ekskurzije LAS po
Estoniji. Ekskurzijo je organiziralo Društvo
za razvoj slovenskega podeželja, ki povezuje
lokalne akcijske skupine Slovenije.
Namen ekskurzije je bil ogled primerov
dobrih praks, sofinanciranih s sredstvi
LEADER,
seznanitev
z
izvajanjem
programa LEADER v Estoniji, ter srečanja
s predstavniki estonske mreže za podeželje
in predsednikom LEADER organizacije.
Sklepala so se nova poznanstva med
slovenskimi in estonskimi predstavniki
LAS, izmenjevale so se projektne ideje za
prihodnost. Strokovni del ekskurzije je
bil prepleten s spoznavanjem estonskega
podeželja, običajev, ljudi, ter ogledi naravne
in kulturne dediščine. Gostiteljica ga. Anneli
Kana je skupaj z domačini pripravila pester
program, ki ni nikogar pustil ravnodušnega.
V času popotovanja po Estoniji smo si
ogledali večgeneracijski podeželski center
Ääsmäe, se s trajektom popeljali na otok
Hiiuma, kjer so s sredstvi LEADER podprli
odprtje rokodelskega centra Heltermaa,
izkustveni center Tuuletorn (vetrni stolp)
in razvoj ribiškega pristanišča Orjaku, za
katerega Estonci pravijo, da je najlepše
pristanišče na svetu. Na celinskem delu
Estonije smo si ogledali Piesta Kuusikare,
ekološko kmetijo, na kateri predelujejo
jabolka v ekološki jabolčni sok in marmelade
odličnega okusa. Zgodba kmetije je
povezana s povratkom potomcev gospodarja
kmetije iz mesta Tallinn na podeželje. Tu
so začutili poslovno priložnost in možnost
umirjenega podeželskega življenja. V osrčju
Estonije, nacionalnem parku Soomaa, smo
začutili neokrnjenost narave, ter doživljajski
turizem, ki se odvija na zavarovanem
območju močvirskega sveta in prostranih
gozdnatih območjih. Obiskali smo tudi
najmanjše estonsko mesto, kulturno

prestolnico 2021, Abja-Paluojo, ter se v
rokodelskem centru preizkusili na rokodelski
delavnici pletenja. Uspešno zgodbo razvoja
malih podjetij predstavljata Minna Sahver,
ki proizvaja ekološke žele bonbone, ter
podjetje BonMerite, ki proizvaja ekološko
kozmetiko. Mladi poslovni ženski sta z
zagonskimi sredstvi LEADER ustvarili
uspešni zgodbi, ki sta in še kljubujeta korona
situaciji, hkrati pa utrdili svoje ime v Estoniji
in tujini, kamor prodajata svoje izdelke.

Estonci so zelo gostoljubni. V dneh, ki
smo jih preživeli z lokalnimi prebivalci, so
nam predstavili estonske običaje, ljudske
plese, nas popeljali v krajinsko pestra
območja Estonije ter nas razvajali z okusno
tradicionalno hrano, bogato z barvami,
sestavinami in okusi. Poslovili smo se s
povabilom v Slovenijo in obljubo, da se še
srečamo.
Ana Zupanc, svetovalka za razvoj podeželja

Seveda smo si ogledali tudi mesto Tallinn,
glavno mesto Estonije, obmorsko mesto,
biser srednjeveške arhitekture, ki te ne
pusti ravnodušnega. Sprehod po ulicah nas
popelje na popotovanje po zgodovinskih
časovnih obdobjih, v trgovinicah lahko
kupite ročno izdelane spominke, ali pa se
okitite z jantarjem. Obisk restavracij pa
vas lahko s tradicionalno hrano, narodnimi
nošami, ambientom popelje v kulinariko
prejšnjih časov. Vsak popotnik lahko najde
nekaj zase.
Pester program je dopolnil tudi posvet
Podeželsko življenje v Estoniji in Sloveniji,
v sklopu katerega je bila predstavljena
Estonija, podeželje Estonije in delovanje
Estonske mreže za podeželje. Predstavljen je
bil tudi sistem črpanja LEADER sredstev, ki
je debirokratiziran, z veliko podpore države,
upravičenci pa do sredstev sofinanciranja
pridejo v kratkem času.

Izkustveni center Tuuletorn (vetrni stolp)

Estonski ljudski plesi in narodna noša

Utrinek glavnega mesta Estonije - Tallinna

Ekološka kmetija jabolk Piesta Kuusikare
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»MESTO POVEZOVANJA«

Ranljive skupine z dvigalom do mesta povezovanja

i

vlagatelj
Splošna knjižnica Slovenske
Konjice
partnerji
Občina Slovenske Konjice
JKP d.o.o. Slovenske Konjice
Kulturno umetniško društvo
Gnezdo
višina sofinanciranja
do 49.988,91 EUR
sklad
EKSRP
faza projekta
v izvajanju

Dom kulture in Splošna knjižnica Slovenske
Konjice predstavljata ogledalo mesta.
Knjižnica se nahaja v prvem nadstropju, ki
v podobi do letošnje prenove ni omogočala
dostop invalidom, gibalno oviranim,
staršem z otroškimi vozički ipd. Z odpravo
arhitekturnih ovir, izgradnjo zunanjega
dvigala, se je omenjenim ciljnim skupinam
tako omogočila osnovna vključenost
v družbeno okolje, informiranost in
izobraževanje.
V podstrešnih prostorih se je dodatno uredil
večnamenski prostor, ki je namenjen tihi
čitalnici, izobraževanju, literarnim dogodkom,
biblio-pedagoškim vsebinam in delavnicam.
Preoblikovala se je izposojevalnica gradiva, ki
z znižanimi izposojevalnim pultom omogoča
samostojno izposojo gradiva otrokom in
zgoraj omenjenim ciljnim skupinam.

Novo zunanje dvigalo

Projekt izgradnje dvigala in preureditev
prostorov Splošne knjižnice je znašal okoli
100 tisoč evrov. Polovica finančnih sredstev
je bila zagotovljena s strani Občine Slovenske
Konjice, druga polovica pa s finančno
podporo Evropskega kmetijskega sklada za
razvoj podeželja.

Prenovljena računalniška učilnica na podstrešju

Prenovljena izposojevalnica
»Projekt izgradnje dvigala in preureditev
prostorov z novo računalnico, novo
izposojevalnico, je tisto na kar smo letos v Splošni
knjižnici Slovenske Konjice najbolj ponosni. Po
nekaj mesecih teh pridobitev že lahko ocenimo
kako je investicija tisto, kar je knjižnico še
bolj povezalo s krajem, občino in prav vsemi
uporabniki knjižničnih storitev. Navdušenje je
res neizmerno. Odpravljena je omejitev, ki je
marsikaterim skupinam onemogočala vstop v
prostore knjižnice.
Mirno si upamo reči, da kljub investicijskim
stroškom, na drugi strani pridobitev skoraj
ne moremo finančno ovrednotiti. Te bi lahko
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merili, ocenjevali v »milijonih«.
Posamezniki, ki prvič vidijo knjižnico, ko si
prvič lahko sami izbirajo gradivo, uporabljajo
čitalnico, računalnike, … to je tisto, kar se
finančno ne da ovrednotiti. V časih kot so, ko
smo ljudje nekako še bolj razdvojeni, odtujeni,
so takšne pridobitve tisto, kar povezuje in
daje smisel skupnosti, socialne vključenosti,
vsem nam. Ob tej pridobitvi, se vsi to še bolj
zavedamo.
Nova vrata v svet kulture.«
Ana Miličevič, vodja knjižnice

Julijana Kralj prvič v knjižnici

»PARK PROSTEGA ČASA«

Ranljivim skupinam naproti s športno-igralnimi kapacitetami
vlagatelj
Športno društvo Stranice
partnerji
Občina Zreče
Prevozništvo Daniel Fijavž,
d. o. o.
višina sofinanciranja
do 49.998,84 EUR
sklad
EKSRP
faza projekta
v izvajanju

Novo otroško igrišče z okolju prijaznimi igrali v Zrečah
Projekt Ranljivim skupinam naproti s
športno – igralnimi kapacitetami predvideva
širok nabor aktivnosti, s ciljem prepoznanim
ranljivim skupinam omogočiti razvoj
in izvedbo prostočasnih aktivnosti, jih
spodbuditi k aktivnejšemu sodelovanju ter
večji socialni aktivaciji. Osnovni namen
projekta je vključevanje ranljivih skupin v
izvajanje projekta in skupaj z njimi urediti
športno infrastrukturo – del športnega parka
na Stranicah (projekt Športnega društva
Stranice) ter otroško igrišče na Pohorski
cesti (projekt Občine Zreče). Z ureditvijo
športnih parkov v Zrečah in na Stranicah
bodo ustvarjeni ustrezni pogoji za aktivno
preživljanje prostega časa. Tovrstnega
športnega parka in tovrstnih otroških igrišč,
zlasti za otroke in starejše v okolici ni.

•

Izvedba delavnic (organizacija in
vsebinska izvedba) športnih dni, izvedba
športnih delavnic, stalne ure športnega
udejstvovanja, z vključevanjem vseh
ranljivih skupin.

Otroško igrišče v Zrečah je že urejeno vse od
začetka septembra 2021, mladi obiskovalci
ga z veseljem uporabljajo. Žal se je ureditev
malega nogometnega igrišča na Stranicah
nekoliko zamaknila zaradi otežene dobave
protizdrsne zaščitne podlage, kar je posledica
situacije z epidemijo Covid-19.

Otroško igrišče z okolju prijaznimi igrali v Zrečah

Sandra Vidmar Korošec, Občina Zreče

Aktivnosti v projektu:

•

Ureditev športno – rekreativnega igrišča
(nogometno igrišče) v Stranicah, ki
pomeni začetek vzpostavitve celovitega
športnega parka.

•

Ureditev in vzpostavitev otroškega
igrišča z okolju prijaznimi igrali v
Zrečah.

•

Otvoritvena prireditev in promocijske
aktivnosti, informiranje in obveščanje
o izvedenem projektu (spletna stran in
lokalni časopisi).

Prenovljena pot ob športnem igrišču v Stranicah
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»NOVA UČNA OKOLJA«

Nova učna okolja v mestu in na podeželju

i

vlagatelj
Xena d.o.o., PE Zasebni vrtec
Viljem Julijan
partnerji
Rajski otok d.o.o.
KGZS Slovenije, Kmetijsko
gozdarski zavod Celje
Društvo Eksena
višina sofinanciranja
do 49.964,99 EUR
sklad
EKSRP
faza projekta
v izvajanju
Projekt Nova učna okolja v mestu in na
podeželju smo pripravili z namenom razvoja
in vzpostavitve dodatne infrastrukture za
izvajanje dejavnosti na področju predšolske
vzgoje in izobraževanja za otroke, mlade,
družine in starejše na območju LAS »Od
Pohorja do Bohorja«.
Eden izmed ciljev projekta je bil prispevati
k izkustvenemu in doživljajskemu učenju
otrok, mladine pa tudi starejših na področju
kmetijstva, narave in pridelave zdrave hrane.
Dolgoročni cilj projekta pa je povečanje
lokalne prehranske samooskrbe, povečanje
lokalne pridelave in porabe na lokalnih trgih
ter povečano prehranjevanje otrok z lokalno
pridelano hrano.

zajtrka, malice in kosila.
Drugo učno okolje smo postavili v Deželi
Vile Eksene. Tu sta se namestili dve visoki
gredi, s čimer se je pripomoglo k urejanju
zelenih urbanih površin, hkrati pa smo s
tem prispevali k informiranju prebivalstva
o možnih načinih ravnanja z biološkimi
odpadki in načinih samooskrbe v urbanem
učnem okolju. Na delavnicah smo udeležence
spodbujali k razvijanju pozitivnega odnosa
do narave in lokalno pridelane hrane. Na eni
izmed delavnic nas je obiskal g. Igor Škerbot
iz KGZS – Zavoda Celja, ki nam je predal
svoje znanje o zasajenih rastlinah. Delavnice
so bile namenjene tudi ozaveščanju pomena
lokalno pridelane hrane in samooskrbe,
zdravega okolja, narave in zmanjševanja
onesnaževanja ter negativnih vplivov na
okolje. Tretje učno okolje na podeželju
smo vzpostavili na kmetijskem zemljišču v
Dramljah, kjer smo izvajali poučne delavnice
s praktičnim prikazom pridelovanja zelenjave
in spoznavanjem postopka kompostiranja.
Udeleženci so v okviru učnega programa
skrbno polnili kompostnik in skrbeli za
poljščine, ki so jih posadili na polju. V učnem
okolju na podeželju, na Rajskem otoku na
Blagovni, smo izvajali sklop delavnic, na
katerih so udeleženci spoznavali naravni

V projektu smo v sodelovanju s partnerji
(Kmetijsko-gozdarsko Zbornico Slovenije
– Zavod Celje, Društvom Eksena ter
podjetjem Rajski otok, d.o.o.) razvili štiri
programe izkustvenega učenja in vzpostavili
štiri nova učna okolja v mestu Šentjur in na
podeželju v občini Šentjur.
V Zasebnem vrtcu Viljem Julijan smo
v sklopu projekta vzpostavili prvo učno
okolje za predšolske otroke, v katerem
so vzgojiteljice izvajale pilotni program
na področju lokalno pridelane prehrane.
Projekt je spodbudil otroke k pripravi lastnih
sadik, ki so jih vzgojili iz semena. Sadike so
nato posadili in jih vse poletje skrbno zalivali
in skrbeli zanje. Svoja opažanja so skrbno
beležili v dnevnik. V jeseni so tako iz svoje
visoke otroške grede pobrali veliko pridelane
zelenjave in bili nad svojim pridelkom
navdušeni. Pridelke so uporabili za pripravo
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Nekaj utrinkov iz projekta

habitat različnih rastlinskih in živalskih
vrst, značilnosti in posebnosti različnih
ekosistemov, lastnosti vode ter rastlinske in
živalske vrste NATURA 2000. Otroci so z
učenjem na prostem na zanimiv in zabaven
način pridobivali novo znanje ter z veseljem
sodelovali v vseh pripravljenih nalogah.
Skozi izvedene dejavnosti so razvijali
tudi pozitiven odnos do narave, aktivno
preživljali svoj prosti čas ter se seveda tudi
družili in zabavali.
S projektom Nova učna okolja v mestu
in na podeželju smo okrepili in obogatili
raznolikost in kvaliteto življenja v občini
Šentjur. Prav tako smo prispevali k
učinkoviti rabi virov in zmanjševanju
emisij toplogrednih plinov, saj smo z
vzpostavljenim življenjskim ciklom hrane
(pridelana zelenjava v Dramljah in v visokih
gredah v Šentjurju je pristala na krožnikih
otrok v vrtcu, ostanek surove zelenjave pa
smo vrnili v kompostnik v Dramlje, kjer
nastaja kompost, ki bo služil kot gnojilo
za rastline, ki jih bomo posadili naslednje
leto) prispevali k nizkoogljični skupnosti
in skupnosti brez odpadkov, ki je temelj
krožnega gospodarstva. Projekt je zagotovo
dosegel svoj namen in zastavljene cilje.
Katja Kržan in Tina Jelen

»ČASOVNI STROJ«

Korak nazaj, da gremo korak naprej
Sodelovanje, povezovanje, deljenje znanj,
izkušenj in veščin… To so modrosti,
ki so jih poznali že naši predniki, ko so
svoja znanja in veščine prenašali na svoje
potomce, marsikaj pa so njihovi potomci
naučili njih, ko so njihova znanja in veščine
prilagajali svojim potrebam. Takšno, na stran
odrinjeno medgeneracijsko sodelovanje in
povezovanje, pa spodbujamo s projektom
»Korak nazaj, da gremo korak naprej« ali na
kratko »Časovni stroj«.
S projektnimi aktivnostmi povezujemo
mlade in starejše občane ter vse tiste vmes.
Spodbujamo prenašanje znanja in izkušenj
med različnimi starostnimi in interesnimi
skupinami in občane motiviramo k
aktivnemu povezovanju in mreženju. Starejši
so svoja znanja in izkušnje prenašali na mlajše
na medgeneracijskih delavnicah Rent-a-babi
ali dedi, na stripovskih delavnicah, mladi so
starejše učili uporabe pametnih telefonov.
Skupaj so odkrivali divjo hrano v kulinariki,
naravi prijazno vrtnarjenje s trajnicami in
spoznavali zaščiteno floro Kozjanskega parka.
Tematiko zdravja in narave so nagradili tudi
s predavanjem o učinkoviti komunikaciji
in o pomenu aktivnega poslušanja. Na
pogovornih večerih so mladi predstavljali
svoje podjetniške poti in hkrati motivirali

i

vlagatelj
Razvojna agencija Kozjansko
partnerji
Kulturno umetniško društvo
Epik teater
360peskovnik, izobraževanje,
igrificirane in multimedijske
storitve, Vid Slana s.p.

Pogovorni večer - krajinska arhitektka Teja
Perc je predstavila svojo podjetniško pot
mlajše generacije, da se sami opogumijo
in stopijo na podjetniško pot ter starejše
seznanili z novimi pristopi, ki jih mlajše
generacije vpeljujejo v podjetništvo.
Starejše in mlade smo motivirali k skrbnemu,
odgovornemu in inovativnemu ravnanju z
okoljem. Ob svetovnem dnevu Zemlje so na
predavanjih spoznavali ekologijo in ekološke
pristope k trajnostnemu razvoju. Začela
se je akcija pobiranja smeti v naravi, po
metodi plogginga – medtem ko se rekreiraš,
si vzameš čas in pobereš smeti ob poti. Več
akcij izmenjave rabljenih predmetov, kot so
stare vinilke, knjige ali stripi, je spodbujalo
udeležence, da predmete, ki jih ne
potrebujejo več podarijo. Otroke in mladino
iz različnih lokalnih skupnostih smo
medsebojno povezali in jih na delavnicah
seznanili s konceptom upcycling-a. Na
delavnicah so starim predmetom, ki bi sicer
romali v smeti, z malo inovativnosti dali
novo uporabno ali dekorativno vrednost.
S projektom »Korak nazaj, da gremo
korak naprej« partnerji ustvarjamo pogoje
za razvoj pestre in med seboj povezane
lokalne skupnosti, ki sprejema različnost
posameznikov in spodbuja inovativno
razmišljanje in uvajanje novih pristopov v
lokalno skupnost.

višina sofinanciranja
do 24.266,61 EUR
sklad
EKSRP
faza projekta
v izvajanju

Narava je naša najboljša učiteljica! Lovro Vehovar
je udeležencem delavnice približal nabiranje užitne
divje hrane
Vid Slana

Mlajši so z zanimanjem opazovali tehniko risanja
stripov

Z aktivnostmi po krajevnih skupnostih smo povezali mlade in
starejši občane ter ustvarjali na upcycling delavnicah
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»INOVATIVNA ČAKALIŠČA«

Inovativno preurejena avtobusna postajališča kot stičišča

i

vlagatelj
Občina Slovenske Konjice
partnerji
JKP d.o.o. Slovenske Konjice
Združenje šoferjev in avtomehanikov Slovenske Konjice
višina sofinanciranja
do 38.750,40 EUR
sklad
EKSRP
faza projekta
v izvajanju

Občina Slovenske Konjice se je načrtno
lotila prenove avtobusnih postajalič oz.
nadstrešnic, ter zanje vsako leto namenila
del sredstev iz občinskega proračuna. V
letu 2020 se je z namero Občine ujemal
razpis LAS »Od Pohorja do Bohorja« za
uresničevanje Strategije lokalnega razvoja
LAS »Od Pohorja do Bohorja«, na katerem
je občina uspešno kandidirala, ter skupaj s
partnerjema pridobila nepovratna sredstva.
V sklopu projekta se je tako v mesecu
juliju 2021 obnovilo osem nadstrešnic
na avtobusnih postajališčih, predvsem na
vpadnicah v občino, in sicer: par nadstrešnic
v Dobrnežu, ena v Bezini – Barbara, par
nadstrešnic v Zečah – Grunter, par v
Zečah pri Ulipiju in ena v Zečah – Kaleb.
Ob menjavi nadstrešnic so se v sklopu
projekta odvile tudi aktivnosti vzdrževanja
nadstrešnic, spodbujanja uporabe potniškega
prometa ter trajnostne mobilnosti v prvem
tednu šolskega leta 2021 – 2022.
Poleg novih osmih nadstrešnic je Občina
Slovenske Konjice v letu 2020 postavila še
4 nove nadstrešnice (par v Draži vasi in par
na Zbelovem), ter individualno nadstrešnico
pred Osnovno šolo Pod Goro. V letošnjem
in prihodnjem letu pa nadaljuje z načrtno
obnovo obstoječih nadstrešnic na avtobusnih
postajališčih v občini.
Igor Stajnko, Občina Slovenske Konjice
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»DNEVNI CENTER VILE EKSENA«

Dnevni center Vile Eksena

Projekt Dnevni center Vila Eksena smo
pripravili zaradi potrebe po vzpostavitvi
skupnega prostora za medgeneracijsko
druženje, v katerem bi se lahko skozi vse leto
izvajale animacijske, prostočasne in druge
aktivnosti za aktivno preživljanje prostega
časa ter zdravega in aktivnega življenjskega
sloga tako za ranljive skupine kot za druge
prebivalce iz ruralnega in urbanega območja.
Zato smo v okviru projekta izvajali tudi
brezplačne unikatne ekodelavnice, na katerih
smo udeležence skozi skrbno pripravljene
vsebine
in
organizirane
dejavnosti
spodbujali k razvijanju strpnih in spoštljivih
medsebojnih odnosov.
V projektu smo sodelovali z dvema
partnerjema. Center ponovne uporabe
(CPU, d. o. o.), je nudil dragocene izkušnje
s področja ponovne uporabe materialov,
Center vesoljskih tehnologij Hermana
Noordunga (v nadaljevanju Center
Noordung) pa je izvedel zanimivo in poučno
delavnico, na kateri je bil prikazan odnos do
okolja v povezavi z odnosom do vesolja.
V projektu smo izvajali različne zanimive in
poučne vsebine. Na začetku smo na svečanem
odprtju Dnevnega centra Vila Eksena
udeležencem predstavili vsebino projekta in
možnosti vključevanja in druženja.
Izvedli smo tudi devet poučnih ekodelavnic,
na katerih so udeleženci izdelovali iz
odpadnih materialov. Nastali so prekrasni
izdelki za ponovno uporabo, kot npr.
cvetlični lončki, lončki za pisarniški
material, vaze, različne didaktične igrače
in drugo. Udeleženci so pridobivali tudi
konkretna znanja o ločevanju odpadkov in
možnosti ponovne uporabe materialov, ki bi
jih drugače zavrgli. Na eni izmed delavnic
so otroci iz odpadnega kartona izdelali
svojo didaktično igračo, s katero so se lahko
nato igrali in ob tem razvijali motorične
sposobnosti. Ob vseh pripravljenih
dejavnostih so na delavnicah na ustvarjalen
in zabaven način razvijali strpen in spoštljiv
odnos do okolja, ob tem pa so se učili tudi
sodelovanja in strpnosti do sebe in drug do
drugega.

Učenje ločevanja odpadkov v praksi

Na delavnici, ki jo je v prostorih Dnevnega
centra Vila Eksena izvedel partner v projektu
Center Noordung, so otroci skozi pripravljene
aktivnosti spoznavali temo okolja, vesolja in
vesoljske tehnologije v povezavi z okoljem.
Z zanimanjem so postavljali vprašanja in še z
večjim navdušenjem prisluhnili odgovorom.
Na delavnici je bil otrokom na razumljiv
način podan tudi prikaz odnosa do okolja v
povezavi z odnosom do vesolja. V drugem,
ustvarjalnem delu delavnice so otroci likovno
ustvarjali in Center Noordung je tri izbrane
slike tudi nagradil.
Aktivnosti v Dnevnem centru Vila Eksena
smo svečano zaključili s pregledom izvedenih
aktivnosti, ob katerih smo udeležence
usmerjali v sodelovanje in spoštovanje
medsebojnih odnosov.
S projektom smo dosegli zastavljene cilje
in namen, s katerim smo projekt pripravili.
Projekt Dnevni center Vila Eksena je vsem
dal veliko znanj in praks ravnanja z odpadki,
aktivnosti za učinkovito rabo naravnih virov,
načinov ravnanja z okoljem in varovanjem
le-tega. Uporabniki so skozi različne zabavne
aktivnosti, skrbno pripravljene delavnice in
vodene pogovore aktivno preživljali prosti
čas ter ob tem razvijali psihosenzorične in
psihomotorične sposobnosti, domišljijo
in veščine. Na zabaven in lahkoten način
so krepili pozitiven odnos do okolja,
medsebojno sodelovanje in strpnost.

i vlagatelj
Društvo za strpne odnose Eksena

partnerji
Center ponovne uporabe d.o.o.,
so.p, PE Slovenske Konjice
Center vesoljskih tehnologij
Hermana Potočnika Noordunga
višina sofinanciranja
do 6.113,97 EUR
sklad
EKSRP
faza projekta
v izvajanju

Nives Oprešnik in Tina Jelen

Zabavno učenje ob ustvarjanju

Otroci so z navdušenjem spremljali delavnico, na
kateri je bil prikazan odnos okolja v povezavi z
odnosom do vesolja

Izdelki iz odpadnih materialov

Učenje pravilnega ločevanja odpadkov
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»BAZEN ŠENTJUR«

Urejanje športnega parka Šentjur - 3. faza

i

vlagatelj
Občina Šentjur
partnerji
Gostišče Marjan Bohorč s. p.
Študentski klub mladih Šentjur
višina sofinanciranja
50.000,00 EUR
sklad
ESRR
faza projekta
zaključen

Vroče poletje na prenovljenem
šentjurskem bazenu
V poletni sezoni je bil uspešno zaključen
projekt Urejanje športnega parka Šentjur
- 3. faza, kar pomeni, da se je bilo v njem
mogoče namočiti že sredi najbolj vroče in
kopalne sezone.
Tako se je tudi letos nadaljevala fazna
prenova športnega parka, osrednje lokacije
za rekreacijo in treninge številnih klubov in
društev, športno vzgojo in razne tečaje. Bazen
je bil sicer zgrajen konec 60. let prejšnjega
stoletja in se je obnavljal 20 let kasneje, nato
pa ni bil več deležen posodobitev, zaradi
česar je bil precej dotrajan. Občina Šentjur
se je zato prijavila na Javni poziv LAS "od
Pohorja do Bohorja za izbor operacij iz
naslova podukrepa Podpora za izvajanje
operacij v okviru strategije lokalnega
razvoja, ki ga vodi skupnost in pridobila

sofinanciranje investicije v višini 50.000
evrov. Na javnem razpisu je bilo za izvedbo
del izbrano podjetje Kuponko d.o.o.,
Šentjur. Predvsem je bila prenove deležna
bazenska tehnika, sanirala sta se plavalni in
otroški bazen, poleg prenovljene strojnice je
nova tudi zunanja ureditev, zamenjani so bili
stare talne plošče in urbana oprema. Tako
je omogočeno nemoteno delovanje bazena
za naslednjih 20 let ter narejena podlaga za
nadgradnjo s tobogani.
Šentjurski bazen namreč pomeni za vse
prebivalce mesta, občine in okolice dostopno
osvežitev in rekreacijo, omogoča druženje ter
zdravo in aktivno preživljanje prostega časa
skozi poletne počitnice za otroke in mlade.
V prihodnjem obdobju želi občina Šentjur
še izboljšati in popestriti ponudbo.

Bazen Šentjur, brez arhitektonskih ovir, dostopen vsem obiskovalcem

Družinski dan na bazenu Šentjur
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Prenovljeni bazen Šentjur

Občina Šentjur

»ŽIZETUR«

Žički zeleni turizem
V projektnem partnerstvu smo 20. jubilej
endemita Žički grobeljnik, naravnega
spomenika, ki je potekal v letu 2021, obeležili
s posebnim poslanstvom: Ozaveščanje in
spodbujanje ustvarjanja v skladu z naravnimi
danostmi – snujemo žički zeleni turizem,
žičke endemite.
Žički grobeljnik je endemit, ki v Sloveniji
uspeva le blizu kamnoloma v Žičah, in
ponekod v njegovi okolici. V ponos nam je,
da smo pred 20. leti prepoznali to posebno
rastlino, in v ponos, da je rastišče Žičkega
grobeljnika z občinskim odlokom zaščiteno
kot naravni spomenik. Ta čast prebuja
trajnostno razmišljanje o edinstvenosti
naravnih danosti in o ohranjanju narave z
ustvarjanjem zelenega turizma v sozvočju
narave, saj želimo življenje opolnomočiti s
prihodnostjo v dobro vseh.

Izvedli več snovalnih aktivnosti
Operacijo Žički zeleni turizem smo v letu
2021 uresničevali s 1. medgeneracijskim
spletnim vaškim zelenim hekatonom, ki je
trajal dva dni. Z več ambasadorji trajnostnega
turizma smo med drugim predstavili tudi
pristop – model Celovitega soustvarjanja
ob celoviti obravnavi pokrajine in človeka.
Tako smo ta pristop poimenovali GEA
KREATIVNOST. Ambasadorji trajnostnega
turizma so bili Zavod RS za varstvo narave,
TIC
Slovenske Konjice, Zeliščni vrt
Majnika, Vrtec Slovenske Konjice in Zavod
ANIMA MUNDI. Sodelovalo je 32 odraslih
in 30 otrok. Nastalo je 250 misli, idej, ki jih
čuvamo za žički napredek.
S finančnim vložkom KS Žiče, Občine
Slovenske Konjice ter s sredstvi iz razpisa,
nam je pod vodstvom Krajevne skupnosti
uspelo obnoviti tudi
dvorano Doma
kulture, ki bo lahko v prihodnje dodatna
infrastruktura v turistični ponudbi kraja.
Dom kulture je predvsem tudi center
dogajanja, prostor, brez katerega vas Žiče ne
more delovati, saj združuje vsa društva in je
prostor, kjer se združujejo domačini.

vlagatelj

i Turistično društvo žička Gorca
Žiče

partnerji
Krajevna skupnost Žiče
Slatenšek d.o.o. Loče
Osnovna šola Loče
Endemit Žički Grobeljnik
zadovoljni, trajnostno napredni pri svoji
ponudbi. Želeli smo pridobiti ideje, ki
so edinstvene, neponovljive in ne ciljajo
na množični, ampak butični turizem.
Uresničevali smo vrednote zelenega turizma
s kreativnim (manj običajnim) pristopom,
s homeopatskim kreativnim pristopom za
lokalne in zunanje entuziaste, ki so želeli
nadgraditi svojo zeleno turistično oz. lokalno
ponudbo. Raziskovalci so na delavnicah prišli
do spoznanj in idej, s katerimi so nadgradili
svoj pogled na turistično ponudbo.

Zavod Z.D.A.J. Slovenske
Konjice
višina odobrenega sofinanciranja
do 31.781,58 EUR
sklad
EKSRP
faza projekta
v izvajanju

Zadnje dejanje projekta Žički zeleni
turizem je nadgraditev Žičke poti, ki so
jo pod imenom Skriti zakladi Žič raziskali
in zasnovali Otroci OŠ Loče, POŠ Žiče.
Ob nadgraditvi bo lahko bodisi lokalni
sprehajalec, bodisi gost, raziskoval kotičke
narave, bogato dediščino in našel svoj
kreativni navdih. Tako bodo lahko otroci,
domačini in gostje spoznali vasico skozi
izkustveni sprehajalni žički park.
Največja vrednost projekta je z vključitvijo
v dogodke lokalno in širše okolje vzgajati k
soustvarjanju, k trajnostnemu razmišljanju,
k ustvarjanju z več različnih pogledov,
odpirati širše zaznave kaj trajnostni turizem
je, ter ustvarjanju z več različnih pogledov
in odpirati širše zaznave tudi z vidika
povezovanj.
Rosana Šuc Ravničan

Izvedli smo vrsto delavnic s konceptom GEA
KREATIVNOSTI. Zeleno soustvarjanje
v sodelovanju z OŠ Loče, podružnico Žiče
z otroki, ki so se skozi moderiran proces
senzibilizacije narave in pokrajine, kjer
živijo, osredotočali in kreirali nove turistične
ideje skozi svoje oči.

Izvedba 1. medgeneracijskega vaškega zelenega
hekatona GEA KREATIVNOST, ki je zaradi
epidemije COVID-19 potekal virtualno

Poseben pečat je v nekaj srečanjih pustil
Zavod ANIMA MUNDI z Robijem in
Karin Lavin, saj smo skozi geomantični
vidik spoznavali in spodbujali dotik narave
s povezovanjem kreativnosti kot virom in
vrednoto zelenega turizma.
Poglobljeno doživljanje kraja nam je
nakazalo poglavitno smer razmišljanja,
kakšne kvalitete so pomembne pri snovanju
turizma. S pravim odnosom do pravih
sporočil, do pravih poti. Oseba, ki vidi
notranji svet, lahko globlje spoznanje deli
kot bogato izkušnjo.
Želeli smo pridobiti ideje, kjer so domačini

Izvedba delavnice geomantičnih vidikov
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»ZELENA DOBRNA«

Ukrepi za varstvo okolja in ohranjanje narave zelene Dobrne

i

vlagatelj
Občina Dobrna
partnerji
Društvo vseživljenjskega
učenja Dobrna
Štimulak d.o.o.
višina sofinanciranja
do 39.958,93 EUR
sklad
EKSRP
faza projekta
v izvajanju
Prenovljena javna razsvetljava v Zdraviliškem parku

Občina Dobrna je, skupaj s partnerjema
Društvom vseživljenjskega učenja Dobrna
in podjetjem Štimulak d.o.o. uspešno
zaključila operacijo Ukrepi za varstvo okolja
in ohranjanje zelene Dobrne.
V sklopu operacije se je:

•

prenovila javna razsvetljava, ki osvetljuje
peš pot pod starim drevoredom
zdraviliškega parka in tako ustreza
določilom uredbe glede varstva okolja,

•

izvedla zasaditev novih dreves v
zdraviliškem parku Dobrna, ki je
naravna vrednota,

•

bližini prenove javne razsvetljave in je zelo
obiskan s strani domačinov, zdraviliških
turistov, dnevnih gostov in ostalih. V
sklopu operacije se je izvedla zasaditev
novih kostanjevih dreves v zdraviliškem
parku. Drevo je naša največja tovarna kisika,
čistilec zraka. Glede na to, da se park ponaša
z 200-letno zgodovino, je potrebno park
redno vzdrževati, obnavljati in pomlajevati.
Tako so se na manjkajočih mestih, kjer so
se stara drevesa posušila in jih je bilo zato
potrebno podreti, nasadila nova drevesa
– rumenocvetni kostanji. S tem je park
pomlajen, s čimer se mu bo tudi podaljšala

Ker je bila javna razsvetljava, ki poteka pod
starim drevoredom, na relaciji od centra
Dobrne, mimo Term Dobrna, čez območje
zdraviliškega parka, do zdraviliškega doma,
starejše izvedbe in je povzročala svetlobno
onesnaževanje ter obremenjevala okolje, je
občina, skupaj s partnerjema, pristopila k
prenovi le-te. Na omenjeni relaciji je tako
prenovljenih skupaj 25 novih kandelabrov
javne razsvetljave z varčnimi LED svetilkami,
od tega 21 dekorativnih in 4 cestni na
prehodih za pešce. Nova javna razsvetljava je
tako izvedena v skladu z zahtevami Uredbe,
ki ureja področje varstva pred svetlobnim
onesnaževanjem, in varčnimi LED
svetilkami, s čimer je doseženo zmanjšanje
svetlobnega onesnaževanja, energetska
učinkovitost javne razsvetljave, varovanje
narave in živali, ki jih nočna svetloba moti
ter s tem varstvo okolja in ohranjanje narave.
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V sklopu operacije je bilo izvedeno tudi
izobraževanje širše javnosti, in sicer na
temo ohranjanja biotske raznovrstnosti
in varovanja naravnih vrednot, s čimer
se je pripomoglo k večji osveščenosti in
informiranosti prebivalstva o pomenu
zdravega okolja, narave in njenih danosti,
varovanja in ohranjanja le-tega. Glavna nit
predavanja je bila edinstvena vloga dreves
za nas in naslednje generacije. Predstavljene
so bile številne pozitivne funkcije, ki jih
opravljajo drevesa ter zakaj je pomembno
zagotavljati in ohranjati čim večjo biotsko
raznovrstnost in varovati naravne vrednote.
Cilj operacije je s prenovo javne
razsvetljave, novo zasaditvijo dreves in
izvedbo izobraževanja širše javnosti v zeleni
Dobrni zmanjšati obremenitev okolja,
prispevati k varstvu okolja in ohranjanju
narave ter pripomoči k ohranjanju biotske
raznovrstnosti in varovanju naravnih vrednot
na podeželju in h krepitvi osveščenosti
prebivalstva.

izvedlo izobraževanje širše javnosti na
temo ohranjanja biotske raznovrstnosti
in varovanja naravnih vrednot.

Naravna vrednota zdraviliški park, ki je
kulturno zaščiten in se ponaša z bogato
naravno dediščino, se nahaja v neposredni

njegova življenjska doba.

Urška Vedenik, Občina Dobrna

Novo zasajeni rumenocvetni kostanji

Izobraževanje širše javnosti na temo ohranjanja
biotske raznovrstnosti in varovanja naravnih
vrednot

»PODJETNO - SONARAVNO«

Od dopolnilne dejavnosti na kmetiji Buser do zelene tehnologije
varstva ekosistemov
Kulturne krajine so pečat tudi naše generacije,
ki skozi prostor govori o nas, ga ureja na nam
lasten način, ki odseva naš čas, probleme in
sposobnost, da jih rešujemo s svojim znanjem,
ki ga imamo na voljo. Prav vse krajine so
preplet sedanjosti in preteklosti. Odnos
sedanje generacije do preteklosti in dosežkov
naših prednikov je pomemben. S spoštovanjem
dediščine posredujemo sporočilo o svoji
kulturnosti v bodočnost. Tako si zavarovana
območja z naravnimi vrednotami, Natura
2000 zaslužijo posebno skrb in ravnanje, saj
so naš biser. Ravno tako si zaslužijo dragoceno
skrb vsa kmetijska gospodarstva, posebej vsa, s
tem mislim tudi na dragocene manjše kmetije,
ki prispevajo k samooskrbi, negovanju krajine
in samozaposlitvam.

trajnostno gospodarjenje in posodabljanje
te majhne ekološke kmetije. Hkrati pa se
z operacijo ohranja zavarovano območje
rastišča velikonočnice in območja z omejenimi
dejavniki. Predmet operacije je bil nakup
specialne sodobne strojne opreme, ki omogoča
varno delo na terenih območja Lokalne
akcijske skupine »Od Pohorja do Bohorja«.
Izvedena je bila demonstracija dela kot primer
dobre prakse na zavarovanem območju Natura
2000 – na rastišču velikonočnice v Boletini na
Ponikvi.
Aktivnosti, izvedene v okviru projekta:
•

•

Strojna mehanizacija za trajnostno obdelavo
rastišča Velikonočnice
Velikonočnica (Pulsatilla grandis) je vijoličasta
lepotica, obdana z nežnim puhom, ki je ime
dobila po krščanskem prazniku Veliki noči.
Pojavi se vselej, ko skopni sneg in prvi sončni
žarki dodobra ogrejejo apnenčasta tla, porasla
s travo na tankem občutljivem sloju prsti.
Navadno ta drobna, s svilnato žametnim
stebelcem obdana cvetlica zacveti februarja in
cveti vse do sredine aprila, a ker je vreme zadnja
leta silno nepredvidljivo, tega, do kdaj bo
cvetela in kakšno bo število cvetov ni mogoče
predvideti. Cveti vselej v treh fazah. Ni odveč
opozorilo, da je trganje njenih cvetov ali celo
izkopavanje strogo prepovedano. Ravno tako je
pomembno, da so grmovne vrste na zgornjem
robu rastišča ravno prav odstranjene in trava
ravno ob pravem času pokošena.
Velikonočnico so v šentjurski občini že pred
leti zaščitili tudi s posebnim odlokom in tukaj
ne moremo mimo dejstva, kako se lokalna
skupnost, TOD Ponikva, Zavod za varstvo
narave, lokalni prebivalci, trudijo ohranjati to
posebno bogato rastišče in seveda ne moremo
mimo dejstva, koliko truda je bilo vloženega
tudi že prej, ko se spominjamo našega znanega
Ponkovljana, – dr. geologije, prof. Stanka
Buserja.
Cilji projekta so povečati storilnost ter
širitev dopolnilne dejavnosti na samooskrbni
ekološki kmetiji Buser, rojstni domačiji dr.
Stanka Buserja. Vzpostavljajo se pogoji za

Izvedba strokovnih smernic za dolgotrajno
pravilno ohranjanje zaščitenega območja
rastišča velikonočnice v Boletini, ki jih je
pripravil Zavod za varstvo narave (Gregor
Kalan).
Nakup specialne strojne opreme na
ekološki kmetiji Buser, ki omogoča
strojno obdelavo rastišča velikonočnice
ob upoštevanju strokovnih smernic za
dolgotrajno in trajnostno ohranjanje
rastišča. Predvsem gre za izvajanje
pozne enkratne košnje na zelo strmem
terenu, spravilo sena iz rastišča, pravilno
odstranjevanje grmovnih vrst.

•

Zloženka z naravovarstveno tematiko, ki
jo je izdala Občina šentjur.

•

Predstavitvena delavnica z demonstracijo
primera dobre prakse – košnja na strmem
rastišču velikonočnice in mulčenje
grmovnih vrst, ki jo je izvedel Matija
Buser.

vlagatelj

i Staška Buser, nosilka dopolnilne
dejavnosti na kmetiji
partnerji
Turistično olepševalno društvo
Ponikva
Občina Šentjur
Zavod RS za varstvo narave, OE
Celje
višina odobrenega sofinanciranja
49.999,47 EUR
sklad
EKSRP
faza projekta
zaključen

tehnoloških rešitev, tako je ta izveden projekt
še bolj zanimiv, saj so bile prikazane tehnološke
rešitve, ki pa vedno znova iščejo pot k
izboljšanju, posodobitvam, inovativnosti. Zdaj
in tudi v prihodnje ima pri razvoju kmetijskih
pridelovalnih sistemov velik pomen ohranjanje
biotske raznovrstnosti.
Staška Buser

Še posebej iskreno se zahvaljujem vsem mojim
potomcem na kmetiji Buser, vsem projektnim
partnerjem, njihovemu delovnemu pristopu,
razumevanju in možnosti, da s CLLD – Leader
ukrepi pripomoremo k udejanjanju lokalnega
razvoja in k razvoju našega podeželja. Taka
lokalna partnerstva so dragocena, saj prispevajo
k večji ozaveščenosti in razumevanju pomena
izvajanja prilagojene kmetijske prakse na
območjih Natura 2000, urejeni krajini,
ohranjanju naravnih vrednot, zelenemu
turizmu, razvoju delovnih mest na podeželju,
lokalnemu razvoju nasploh.
Ta projekt nakazuje, da naša lokalna akcijska
skupina, lokalna skupnost ohranjeno naravo
prepozna kot eno izmed strategij lokalnega
razvoja. Projekti CLLD bodo tudi v prihodnje
prav tako pomembni pri izvajanju PUN 2000
- ohranjanju Nature 2000 in s tem bogatemu
prispevku za razvoj zelenega turizma.
Pomanjkanje tehnologij/idej za sonaravno
kmetijsko rabo je še vedno prisotno dejstvo.
Kmetijska dejavnost je v osnovi gospodarska
dejavnost, kar pomeni, da je usmerjena v
proizvodnjo in ekonomski donos. Kmetom
izvajanje naravi prilagojenih kmetijskih praks,
ki so praviloma ekstenzivne, zato pogosto ne
gre v razvojni koncept kmetije. Še vedno se
kaže pomanjkanje inovativnih in trajnostnih

Mulčenje težko dostopnih terenov

Moč partnerstva - Prikaz primera dobre prakse
košnje na strmem rastišču velikonočnice
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»ZDRAVA KUHINJA«

»Zdrava kuhinja na kolesih - domače je najboljše!«

i

vlagatelj
L.Storitve d. o. o.
partnerji
Šolski center Slovenske Konjice
- Zreče
Xena d. o. o.
Društvo za strpne odnose
Eksena
višina sofinanciranja
do 49.983,66 EUR

Food truck pred centrom Noordung v Vitanju

sklad

Zdrava kuhinja na kolesih – domače
je najboljše je ime projekta, ki je z
vzpostavljenim partnerstvom med Šolskim
centrom Slovenske Konjice – Zreče,
podjetjem L. Storitve, Xena, d. o. o, in
Društvom Eksena oblikoval poslovnosocialni model, v katerem je ponudba
kakovosti lokalne prehrane in pijač za
ranljive skupine (mladi, starejši in invalidi)
ter druge prebivalce na območju LAS »Od
Pohorja do Bohorja« dostavljena v njihovo
neposredno bližino.

EKSRP
faza projekta
v izvajanju

Podjetje Xena, d. o. o, je vzpostavilo
premični gostinski obrat za pripravo
in postrežbo hrane in pijače, ki smo jo
poimenovali »Zdrava kuhinja na kolesih«.
Ta premični obrat je osrednjega pomena za
projekt, saj predstavlja svojevrstno atrakcijo
in zanimivost, ki pritegne pozornost in
zanimanje ranljivih skupin ter prebivalcev
na območju LAS »Od Pohorja do Bohorja«.
S premičnim gostinskim obratom so se v
krajih Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje,
Zreče zvrstili prvi kulinarično-promocijski
dogodki, na katerih je bilo vzpostavljeno
sodelovanje z lokalnimi pridelovalci in

Otvoritev Food truck-a

Srečanje z dijaki Šolskega centra Slovenske
Konjice – Zreče, ki so sodelovali v podjetniškem
krožku, izvedenem v projektu
»Food truck - zdrava kuhinja na kolesih«
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proizvajalci hrane in pijače, ki so na njih
predstavili svojo ponudbo.
Društvo Eksena je v sklopu promocijskih
akcij »Domače je najboljše!« pripravilo že
pet tovrstnih srečanj, dijaki Šolskega centra
Slovenske Konjice – Zreče pa so pod okriljem
mentorjev pridobili znanje na področju
podjetništva, saj so lokalni hrani in pijači
dodali obliko popularnih produktov ter
izdelali načrt, da je ta lokacijsko dostopna za
vse prebivalce na območju LAS »Od Pohorja
do Bohorja«, še posebej za ranljive skupine,
kot so mladi, starejši in invalidi.
Podjetje L. Storitve je s svojim strokovnim
znanjem na področju poslovnega svetovanja
v projektu sodelovalo pri postavitvi novega
poslovno-socialnega
modela
»Zdrave
kuhinje na kolesih«.
Iz ugotovitev in priporočil, ki jih je
podal partner Šolski center Slovenske
Konjice – Zreče preko aktivnosti v sklopu
podjetniškega krožka z dijaki in preostalimi
partnerji, se je razvil zanimiv in inovativen
poslovni model, ki potrjeno deluje v praksi.
Damjan Vajde

Dvig kvalitete bivanjskih pogojev z izgradnjo
nastanitvenih kapacitet za osebe s posebnimi
potrebami in osebe iz ranljivih skupin
Pohorje bogatejše za apartmaja,
dostopna gibalno oviranim osebam
Na kmetiji Smogavc so v sklopu projekta
uredili dva apartmaja s panoramskim
pogledom na obronke Pohorja. Cilj operacije
je bilo tudi novo delovno mesto, ki je bilo po
zaključku aktivnosti uspešno realizirano.
Predmet operacije je bila ureditev dveh
apartmajev na obstoječem kozolcu. Pritlični
del apartmajev je dostopen gibalno oviranim
osebam, saj se lahko v apartma vstopa po
klančini, prav tako so prilagojeni prostori
kopalnice, dnevne sobe in spalnice.
Nastanitvene kapacitete, ki so prilagojene
gibalno oviranim osebam, predstavljajo
pomembno pridobitev, saj v okolici tovrstnih

ustreznih nastanitev ni. V želji po uporabi
naravnih materialov in sledenju tradiciji sta
apartmaja izvedena pretežno iz lesa.
Investicija v ureditev apartmajev se je
izkazalo za dobro, saj je povpraševanje po
namestitvah gibalno oviranih oseb veliko,
zlasti v sklopu sodelovanja s Centrom šolskih
in obšolskih dejavnosti Dom Gorenje, ki
na Pohorju gosti šolske otroke, med njimi
tudi gibalno ovirane. Sedaj imajo na voljo
prostor, ki jim omogoča tudi namestitev
gibalno oviranih otrok.
Na kmetiji Smogavc pravijo, da vas bo vonj
lesa in pogled na prostrane obronke Pohorja
ter obrise Kamniško-Savinjskih Alp sprostil,
in napolnil z novo energijo.

i vlagatelj
Irena Smogavc, nosilka

dopolnilne dejavnosti na
kmetiji
partnerji
Center šolskih in obšolskih
dejavnosti, dom Gorenje
višina sofinanciranja
48.705,63 EUR
sklad
EKSRP
faza projekta
zaključen
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»EKO-UMETNIŠKI FESTIVAL«
Eko-umetniški festival Vile Eksena

i

vlagatelj
Zavod Eksena Records
partnerji
Šolski center Slovenske Konjice
- Zreče
Xena d.o.o.
Društvo za strpne odnose
Eksena
višina sofinanciranja
do 16.182,47 EUR
sklad
EKSRP
faza projekta
v izvajanju

S projektom Eko umetniški festival Vila
Eksena smo ranljivim skupinam (otroci, mladi,
starejši in invalidi) nudili okolje, aktivnosti
in sredstva za kvalitetno preživljanje prostega
časa, medgeneracijsko druženje, ustvarjanje
in zabavo, pri čemer je bila rdeča nit vseh
aktivnosti osveščanje o pomenu okolja in
spodbujanje varovanja narave.
V ta namen smo na zunanjem pokritem
prireditvenem prostoru Šentstage in otroškem
igralnem parku v Deželi Vile Eksene v centru
Šentjurja pripravili in izvedli številne skrbno
načrtovane aktivnosti na temo varovanja okolja.
Na odru Šenstage je SoulGreg Artist s skupino
BigLights Band pripravil nepozaben koncert
na temo ozaveščanja o varovanju okolja. Ob
vrhunski glasbi so obiskovalci lahko uživali,
se zabavali in razmišljali o načinih, s katerimi
lahko pripomorejo k varovanju našega prelepega
planeta.

Za zaključek projekta smo pripravili tri
animacijske videoučne vsebine, skozi
katere smo predstavili načine, kako lahko
iz starih odsluženih odpadnih predmetov
ali materialov s postopkom prenavljanja
naredimo nove izdelke.
Z izvedenimi aktivnostmi v projektu smo
želeli izboljšati kvaliteto življenja in aktivno
preživljanje prostega časa za ranljive skupine
ter druge prebivalce. Na osnovi izvedenega
projekta pa so za v prihodnje nastale
dodatne možnosti za vzpostavitev preostalih
prostočasnih, športnih in drugih aktivnosti
za skupno sodelovanje različnih partnerjev
– te povečane kapacitete bodo ustvarile
multiplikacijske učinke za vse partnerje v
projektu in ranljive skupine ter dodatno
spodbudile kulturni utrip na območju LAS
»Od Pohorja do Bohorja«.
Boris Pečnik in Tina Jelen

V projektu smo izvedli tudi šest »re-use«
delavnic, na katerih so se lahko otroci na
zanimiv način, skozi videoučne vsebine ter
pripravljene ustvarjalne in zabavne dejavnosti,
učili o pomenu ponovne uporabe odpadnih
izdelkov, s čimer so tudi sami pripomogli k
varovanju okolja in narave.
Iz odpadnih materialov so otroci s postopkom
prenavljanja z lastno ustvarjalnostjo naredili
nove izdelke, ki so jih lahko ponovno uporabili
na različnih področjih.

Vila Eksena je otroke učila o varovanju okolja

V Pravljični deželi Vile Eksene smo pripravili
dva nepozabna dogodka na temo varovanja
okolja, kjer smo skupaj odprli počitnice in se
od njih tudi poslovili. Izvedli smo Megashow
z Vilo Ekseno in s superjunaki, v katerem so
se zabavali in uživali otroci in odrasli iz vse
Slovenije. Program je vodila in povezovala čisto
prava kraljica Ajda Alicia prva in zadnja, Vila
Eksena pa je navdušila z glasbenim nastopom
svojih pesmi.
Za otroke smo v projektu pripravili tudi
glasbeno-lutkovno predstavo, ki jim na njim
razumljiv način približa tematiko varovanja
okolja ter jih spodbuja k spoštljivemu ravnanju
z naravo. Glavni lik predstave je Vila Eksena,
ki skozi ples in glasbo predaja pomembno
sporočilo in poučno vsebino o tem, da je čista
narava resnično naša odgovornost in da je
pomembno, da vsak izmed nas prispeva, kar
lahko, da ohranimo našo naravo lepo in čisto.

Vila Eksena: »Čista narava je naša odgovornost!«

Otroci so na reuse delavnicah z odpadnim materialom

V zabavnem in radostnem vzdušju smo se
poslovili od počitnic

Soul Greg Artist je z Big Lights Bandom pripravil
nepozaben koncert o ozaveščanju o varovanju okolja
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... ustvarjali nove izdelke in se učili o varovanju okolja

»JEZERO PRILOŽNOSTI«

Prepoznavanje priložnosti na varovanih območjih narave
Turistična destinacija Rogla-Pohorje, ki
jo sestavljajo občine Oplotnica, Slovenske
Konjice, Vitanje in Zreče, na vsakem koraku
stremi k zelenemu turizmu. Destinacija je
ponosna nosilka certifikata Slovenia Green
Destination Gold, v letu 2021 pa se je
uvrstila tudi med TOP 100 najbolj trajnostne
destinacije na svetu. Vse to je neizpodbiten
dokaz, da trajnost in zavezanost naravi pri
nas nista zgolj na papir napisani besedi, saj
je prepoznavanje priložnosti na varovanih
območjih narave ena naših poglavitnih nalog
in ciljev. Dodano vrednost destinacije tako
dosežemo tudi z novimi naravovarstvenimi
vsebinami, ki so prijazne okolju in naravi ter
ozaveščajo tako prebivalce kot obiskovalce/
turiste destinacije.

Zreško jezero
Z operacijo Jezero priložnosti smo
osmislili možnosti in priložnosti, ki se
ponujajo na jezeru v Zrečah, pri čemer je bil
poudarek in osrednja vodilna nit predstaviti
pomen in vrednost naravnih in varovanih
območij ter sistemov za ohranjanje
biotske raznovrstnosti, okrepiti znanje in
osveščenost o pomenu zdravega okolja,
ohranjanja narave in njenih danosti, zaščite
in ohranitve naravnih vrst in varovanja
okolja, z namenom razvoja potencialov in
spodbujanja okolju prijaznega gospodarstva.
V operaciji je vsak partner izvajal svoje
načrtovane aktivnosti, da bi z izvedbo leteh uresničili skupen glavni cilj operacije:
»Okrepiti zavedanje o razvojnih priložnostih
varovanih območij narave ter spodbuditi
razvoj trajnostne ponudbe Zreškega jezera,
kot pomembne zelene turistične destinacije,
kar smo in bomo dosegli z osveščanjem,
informiranjem in izobraževanjem o
pomenu ohranjanja narave, usmerjenosti k
trajnostni rabi naravnih virov in izboljšanju
biotske pestrosti ter z upoštevanjem načel
trajnostnega in sonaravnega razvoja.«
Izvedeni sta bili tudi dve zelo obsežni
delavnici, v kateri so bili, poleg deležnikov
iz turizma, gospodarstva in javne uprave,
aktivno vključeni tudi predstavniki ranljivih
skupin (starejši in mladi). V sklopu delavnic
smo osmislili pomen jezera v Zrečah za
lokalno prebivalstvo in raziskali razvojne
možnosti za turistično gospodarstvo, ob

upoštevanju trajnostnega in sonaravnega
razvoja ter ohranjanja narave in biotske
pestrosti. Za Zreško jezero, ki je bil osredji
motiv operacije, smo izdelali tudi idejno
zasnovo ureditve jezera, ki bi domačinom
in turističnemu gospodarstvu nudil razvojne
možnosti in zvišal kvaliteto življenja.

i vlagatelj
LTO Rogla-Zreče, GIZ
partnerji
Občina Zreče

Pripravili smo tematska interpretativna
vodenja po Poti med krošnjami Pohorja.
Vodenja, ki smo jih podkrepili z delovnimi
in/ali učnimi listi, smo pripravili za vse tri
triade osnovne šole. Glavna tema vodenj pa
so naravovarstvene vsebine, ki se nanašajo
na območje Pohorja in Turistične destinacije
Rogla-Pohorje, z namenom krepitve
osveščenosti mladih in ostalih o pomenu
zdravega okolja, narave in njenih danosti.
Izvedli pa smo tudi nekaj promocijskih
aktivnosti.

Planinsko društvo Zreče

Pripravili smo digitalni popis doživljajskih
točk, ki obsegajo zavarovana območja narave
na območju Turistične destinacije RoglaPohorje: Zreško jezero s potokom Koprivnica,
območja NATURE 2000 (Lovrenška jezera,
Oplotniščica z Oplotniškim vintgarjem in
ribniki Petelinjek) in zavarovana območja
(Žičkega grobeljnika in Partovca). Opravili
smo tudi pregled vzdrževanja, čistoče in
opreme na doživljajskih točkah. Kupili
smo treking električna kolesa (E-kolesa)
in doživljajsko opremo (očala, čelade,
nahrbtnike, kolesarske rokavice, anoraki
…) za kvalitetno in trajnostno doživljanje
naravovarstvenih
območij
turistične
destinacije Rogla-Pohorje.

v izvajanju

Z izvedenimi aktivnostmi in uspešnim

Idejna zasnova ureditve Zreškega jezera

Pot med krošnjami Pohorje
višina odobrenega
sofinanciranja
do 31.626,40 EUR
sklad
EKSRP
faza projekta

dolgoročnim načrtovanjem smo uspeli
ohraniti delovno mesto (vzdrževalec) pri
projektnem partnerju Pot med krošnjami
Pohorje.
Veliki premiki se zgodijo tudi z majhnimi
koraki. Zdaj je čas, da povezovanje
nadgradimo in nadaljujemo z trajnostnimi
in okolju prijaznimi vsebinami z mislijo na
zeleno prihodnost. Za aktivno, zdravo in
trajnostno destinacijo v kateri bomo pustili
le zlate sledi.
Aleksandra Kovačič, LTO Rogla – Zreče, GIZ
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»RESNIK IN SKOMARJE«

Razvoj turistične infrastrukture na Zreškem Pohorju

i

karte in trganko pohodih in kolesarskih poti
v destinaciji.

vlagatelj

Tudi Turistično društvo Resnik – Rogla
aktivno sodeluje v projektu. V neposredni
bližini postajališča za avtodome urejajo
nadstrešek za »piknik prostor«. Prav tu se je
namreč v septembru odvijal »Festival divje
hrane – FesDivjal«. Le ta je poleg divje hrane,
divjih degustacij in divjih delavnic zajemal
tudi predstavitev biodinamičnega vinarstva,
delavnico fermentacije, izmenjevalnico
semen, delavnice gline, za otroke pa
delavnico polstenja in filcanja, okroglo mizo
in predavanja na temo samooskrbe in še
marsikaj.

Občina Zreče
partnerji
Turistično društvo Resnik –
Rogla
LTO Rogla-Zreče, GIZ
višina sofinanciranja
do 49.972,55 EUR
sklad
EKSRP

Milena Slatinek, Občina Zreče

faza projekta

TUR-Infomat na Skomarju

Delavnice z glino za otroke

Namen projekta je ureditev postajališča
za avtodome v Resniku in postavitev
turističnega infomata v Skomarju, s čimer
bo območje navezave Resnik – Skomarje
funkcioniralo kot zametek »Pametne vasi« in
bo obogateno z izobraževanimi aktivnostmi
dodatno vključeno v širšo destinacijsko
ponudbo.

Stebriček za oskrbo z elektriko

V poletnih mesecih so se izvajala gradbena
dela – v Resniku smo uredili postajališče
za avtodome s štirimi parkirnimi mesti v
skupni velikosti 200 m2. Parkirišče vključuje
tudi stebriček za oskrbo z elektriko (4
priključna mesta) ter stebriček oziroma
postajo za praznjenje odpadnih vod in
oskrbo z elektriko in svežo vodo.
Zaključni sloj predstavljajo avtohtone
kamnite plošče (na ustrezno utrjenem
tamponskem materialu), fugirane z zemljo
in posejane z avtohtonim travnim semenom.
Na taborniškem domu v Skomarju je LTO
Rogla – Zreče namestil turistični infomat,
na katerem si je možno ogledati aktualna
promocijska gradiva, izdelali pa so tudi nove
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»CELOSTNA UREDITEV«

Več-funkcijski medgeneracijski prostor z zelenimi parkirišči
vlagatelj
Občina Vitanje
partnerji
Športno društvo Vitanje
LTO Rogla-Zreče GIZ
višina odobrenega
sofinanciranja
do 49.998,71 EUR
sklad
EKSRP
faza projekta

Več-funkcijski medgeneracijski prostor
Občina Vitanje želi z LEADER projekti
izboljšati pogoje za razvoj kakovosti življenja
občanov, razvoj turizma, povezanost vseh
deležnikov turizma s prebivalstvom in
gospodarstvom. Z zadnjim uspešnim
projektom »Več-funkcijski medgeneracijski
prostor z zelenimi parkirišči« je izveden širok
nabor aktivnosti z namenom celostne in
enotne ureditve zaokroženega območja, ki
bo prispevalo k boljši dostopnosti osnovnih
storitev, celoviti sistemski ureditvi mirujočega
prometa v centru Vitanja za vse starostne
skupine, izboljšanju kvalitete bivanja, razvoj
trajnostnega turizma, s ureditvijo športnorekreativnih površin ob centru Noordung,
ter vključitvijo novo pridobljenih vsebin
Vitanja v skupno ponudbo Turistične
destinacije Rogla-Pohorje.

v izvajanju

Zelena parkirišča in športni objekt med
gradnjo

Predvideni prostor v središču Vitanja je z
ureditvijo ustreznih parkirnih mest izboljšal
dostopnost osnovnih storitev ter vzporedno
z ureditvijo športno rekreativnih površin
pridobil več-funkcijski skupen prostor za
parkiranje, obenem pa urejen prostor za
športno-rekreativno dejavnost in izvedbo
prireditev na prostem. Vse našteto bo
omogočalo povečanje športno-turistične
aktivnosti v Občini Vitanje ter širše
povezovanje ključnih akterjev, kot so ranljive
skupine, društva, obrtniki, podjetniki in
podporne institucije v občini in izven.
Atraktivnih in zanimivih predlogov
za nadgrajevanje kakovosti bivanja in
ustvarjanja nam ne manjka in z ustrezno
finančno spodbudo preko LAS projektov
bomo doseženo samo nadgrajevali.
Zdenko Plankl, direktor OU Občine Vitanje

Nove garderobe za igralce in zelena parkirišča
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UTRINKI IZVEDENIH PROJEKTOV
Ranljive skupine z dvigalom do mesta povezovanja:
»Enkratno je stvari uporabljati večkratno!«

Nova učna okolja v mestu in na podeželju: Otroci so skrbno
polnili kompostnik v učnem okolju v Dramljah

»Zdrava kuhinja na kolesih - domač
tržnici v Slovenskih Konjicah

Dnevni center Vile Eksena: Otroci so preko postopka
prenavljanja ustvarili prekrasne izdelke

Bazen Šentjur: Krajinsko - arhitekturna prenova
zunanjih površin
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Časovni stroj: Borut Jovan je delil skrivnosti chefove
kuhinje in uporabe zelišč

Nova učna okolja v mestu in na p
otroci posadili v visoko gredo v De

Podjetno-sonaravno: Demonstracijska delavnica na
rastiščču Velikonočnice na Boletini pri Ponikvi

Eko-umetniški festival Vile Eksena
Prikaz ponovne uporabe kartonske

Časovni stroj: Izmenjava vinilk, knjig in stripov je
pritegnila pozornost vseh generacij

Jezero priložnosti: Zemljevid digitalnega posnetka doživljajskih točk, ki ga je izvedlo
Planinsko društvo Zreče

če je najboljše!«: Postanek foodtruck-a na

Časovni stroj: Povezovanje mladih z igranjem družabnih
iger
Ranljive skupine z dvigalom do mesta povezovanja:
sejem rabljenih knjig

podeželju: Sadike so
eželi VIle Eksena

a:
e škatle

Ranljive skupine z dvigalom do mesta povezovanja:
Otvoritev dvigala Splošne knjižnice Slovenske Konjice

Ukrepi za varstvo okolja in ohranjanje narave zelene Dobrne: Prenovljena
javna razsvetljava in zasajeni rumenocvetni kostanji
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Utrip območja LAS »Od Pohorja do Bohorja«
Občina Slovenske Konjice
Občina Slovenske Konjice je bila v letu 2021 zelo investicijsko
naravnana. Poleg številnih obnov cest izpostavljamo še nekaj
ostalih investicij. Ob Športni dvorani Slovenske Konjice je
občina zgradila nov Pumptrack, stezo za kolesarske, rolkarske,
rolerske in skiro navdušence iz naših krajev in tudi od drugod.
Pumptrack je utrjena zemeljska pot, ki jo sestavljajo grbine in
ovinki. Najpogosteje se po njej vozijo s kolesom, za vožnjo pa
je potrebno le usklajeno ritmično gibanje telesa in rok. Voziš
se praktično brez poganjanja pedal, samo s premikanjem telesa
navzgor in navzdol.

Pumptrack steza ob Športni dvorani

Zdravstveni dom Slovenske Konjice je s prizidkom dobil
dodatne prostore za splošne in specialistične ambulante. Splošne
bodo tri, poleg tega pa bodo na voljo še prostori za fizioterapijo
s telovadnico, ordinacija ginekologinje, ter pomožni prostori.
Novi prostori merijo skupaj 900 m². Obenem so bili obnovljeni
tudi prostori nujne medicinske pomoči, ki bodo imeli po novem
svoj vhod, in tudi prostor za izolacijo, ki ga doslej ni bilo.
Občina Slovenske Konjice že vse od konca junija 2020, ko je
bila podpisana pogodba z Ministrstvom za kulturo, izvaja
obnovo cerkve v Žički kartuziji. V letu 2020 so bila izvedena
gradbena dela oz. statična gradbena sanacija, v 2021 pa nadkritje
cerkve, narejen pa je tudi podroben načrt restavratorskih del,
ki se je delno že izvedel. K delom se bo pristopalo v skladu z
razpoložljivimi finančnimi sredstvi.

Nov prizidek Zdravstvenega doma

Obnova cerkve v Žički kartuziji

Za naše štirinožne prijatelje smo uredili pasji park. V občini
Slovenske Konjice je namreč po zadnjih podatkih registriranih
2040 psov. Pasji park se nahaja pri trgovskemu centru Mercator.
Na približno 1000 m2 površine, ki je v lasti Stanovanjskega
podjetja Konjice je JKP d.o.o. uredilo prostor, ki je namenjen Pasji park
druženju psov. Psi se lahko na območju parka prosto gibljejo, če
so primerno socializirani.
Mojca Repnik, Občina Slovenske Konjice

Občina Vitanje
Proračun Občine je skupna blagajna za pokrivanje
stroškov življenja in delovanja lokalne skupnosti.
Ni »vreča brez dna«, zato je potrebno najprej
predvideti vse nujne stroške in obveznosti, šele
nato se je mogoče pogovarjati in usklajevati želje in
možnosti na posameznih področjih za načrtovane
investicije.
V letu 2021 je Občina Vitanje podobno kot v letu
2020 prenovila nekaj cestnih odsekov na podeželju
in dve ulici v Vitanju. Pri tem je bilo potrebno
seveda tudi prenoviti komunalno infrastrukturo
in primerno terenu urediti odvodnjavanje. V
jesenskem času so intenzivno potekala zaključna
dela pri izvedbi medgeneracijskega športno
rekreativnega območja v centru Vitanja pri Ksevtu,
tako da bo to območje zdaj funkcionalno urejeno.
V letu
2022 planiramo preplastitev in
posodobitev cestnih odsekov v skupni dolžini
preko cca. 2,5 km, prenovo sistema vodooskrbe v
Vitanju in delno v Breznu, delno obnovo cestne
razsvetljave, prenovo pohodnega dela strehe
na objektu Ksevt, zaključitev 1. faze športnega
parka, začetek izvajanja najmočnejše investicije
prihodnjih treh let, novega vrtca pri šoli v Vitanju,
in posodabljanja infrastrukture v okolici osnovne
šole. To so naložbe, ki bodo zahtevale veliko
sredstev in energije in upamo, da se bodo kljub
trenutno težkim zdravstvenim in finančnim
razmeram na koncu le dobro iztekle.
Slavko Vetrih, župan Občine Vitanje
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Posodobljena vitanjska ulica in posodobljen cestni odsek na podeželju Vitanje

Idejna arhitekturna zasnova novega vrtca v Vitanju

Občina Dobrna
Leto 2021 je bilo v Občini Dobrna močno
investicijsko naravnano. Na terenu so
bila odprta številna gradbišča s področja
prometne, komunalne in turistične
infrastrukture ter odprave posledic škode po
naravnih nesrečah ter turizma.
Med projekti s področja prometne
infrastrukture velja izpostaviti, da je Občina
Dobrna v letu 2021 na novo asfaltirala okoli
3 km cest. V sklop teh del spada tudi širitev
cest za potrebe današnjega prometa, priprava
ceste z ustrezno tamponsko podlago in
ureditev odvodnjavanja.
Poleg asfaltiranja cest je pomembno tudi
urejanje makadamskih cest, in sicer njihova
priprava, širitve in ureditev odvodnjavanja
za potrebe današnjega prometa ter
asfaltiranja le-teh v prihodnosti. Tako je
občina rekonstruirala in obnovila okoli 2,6
km makadamskih cest.
V sklopu odprave posledic škode po
naravnih nesrečah je bilo izvedenih skupaj
75 m AB grede s pilotno steno in 365 m
kamnite betonske zložbe, vključno s celovito
rekonstrukcijo cest. Izvedena je bila sanacija
štirih plazov in ene lokalne ceste.
V občini je že kar nekaj zelo obiskanih
sprehajalnih poti, ki jih je občina pred leti
tudi označila z ustrezno signalizacijo. Naš
vsakdanji ritem življenja zahteva od nas,
da poskrbimo za naše zdravje. Ena izmed
možnosti je pobeg v naravo, sprehod,
kolesarjenje, … Zato je občina tudi letos
uredila novo pot v Lokovini, ki vabi vse
sprehajalce na sprehod ter da se naužijejo

svežega zraka in kakovostno preživijo svoj
prosti čas v naravi.
S področja komunalne infrastrukture se je
izvedla večja obnova vodovodov na območju
naselij Pristova, Vinska Gorica in Klanc.
Veliko napora je bilo vloženega v izdelavo
projektnih dokumentacij, pridobivanju
notarsko overjenih služnostnih pogodb od
lastnikov zemljišč in pridobivanju gradbenih
dovoljenj s področja oskrbe s pitno vodo,
odvajanja in čiščenja odpadnih voda in
izgradnje regijske kolesarske poti. Med
večjimi projekti velja izpostaviti projekt
obnove in dograditve vodovoda za naselji
Brdce in Strmec, ki obravnava izgradnjo
okoli 15 km vodovoda in je zanj pridobljeno
pravnomočno gradbeno dovoljenje.

Zaradi pomanjkanja parkirnih prostorov in
s tem ureditve mirujočega prometa v centru
Dobrne se je uvedla modra cona, ki omogoča
uporabnikom časovno omejeno parkiranje
za obisk javnih institucij in drugih storitev.
Poleg navedenega so pripravljeni projekti
za ureditev in zagotovitev novih parkirnih
mest.
Na področju turizma je v izvajanju operacija
Digitalizacija kulturne dediščine v Občini
Dobrna. Rezultat projekta bodo novi
turistični produkti za različne ciljne skupine,
ki nastajajo s pomočjo digitalizacije kulturne
dediščine. Aktivno pa vseskozi poteka tudi
promocija turistične destinacije Dobrna
tako na domačem kot tudi tujih trgih.
Urška Vedenik, Občina Dobrna

Občina Oplotnica
V letu 2020 smo v južnem delu obstoječega parka v Oplotnici uredili spominsko
obeležje Tinetu Lesjaku.
Kip v naravni velikosti, odlit v bron, prikazuje Tineta z instrumentom, s katerim
je bil vse svoje življenje neločljivo povezan, z diatonično harmoniko. Postavljen je
v na novo oblikovan amfiteater v oplotniškem parku v središču kraja. Oblikovala
ga je mariborska akademska kiparka Katja Majer, pobudnica in plačnica postavitve
kipa ter ureditve okolice je Občina Oplotnica.
Krajanom in obiskovalcem, ki se skozi Oplotnico peljejo na Pohorje, bosta Tinetov
kip in urejen prostor ob njem ponujala nove priložnosti za kulturna doživetja in
sproščena druženja.
Tine Lesjak je bil izjemno uspešen in zelo ploden skladatelj narodno-zabavne
glasbe, eden najvidnejših slovenskih frajtonarjev, pevec, zbiratelj in poustvarjalec
slovenskih ljudskih pesmi, pobudnik različnih glasbenih sestavov, organizator,
voditelj. Bil je ponosen Oplotničan, ponosen Pohorc in ponosen Slovenec.
Ljudske in avtorske pesmi je izvajal na sebi lasten način. Izvajanje je zvenelo
ljudsko in domače, blizu ljudem, čeprav je ljudsko pesem (izvedbo) priredil:
dodal je elemente večglasnega zborovskega petja in instrumente. Gre za edinstven
pristop v Sloveniji, kar je še posebno pomembno v luči ohranjanja in popularizacije
slovenske ljudske pesmi.
Oplotnica je bila več desetletij središče Lesjakovega življenja, tu je preživljal
zasebni čas in aktivno deloval in ustvarjal. Bil je priljubljen sokrajan in za svoje
aktivno delovanje v lokalni skupnosti tudi dobitnik najvišjega občinskega priznanja
Občine Oplotnica.

Spominko obeležje Tinetu Lesjaku

Na odprtju so zazvenele avtorske pesmi Tineta Lesjaka, ki so jih izvedli z njim
povezani glasbeniki: Bratje iz Oplotnice, glasbena skupina Oplotničani, Ansambel
Vrt in mladi harmonikar, vnuk Tineta Lesjaka, Nik Obrul. Vsi zbrani so ob kipu
zapeli njegovo pesem Tu smo doma, ki postaja neuradna himna prebivalcev tega
dela Pohorja.
Aleš Hren, direktor Občinske uprave Občine Oplotnica
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Občina Zreče
V neposredni bližini Osnovne šole Zreče je že od poletja na voljo nov,
brezplačno dostopen kolopark, oziroma angleško, pumptrack poligon. Ta
omogoča tako učenje vožnje s kolesom ali drugimi rekviziti, kot tudi vadbo
vrhunskih športnikov, ker je hitro gibanje po poligonu fizično intenzivno.
Občina Zreče je del sredstev za njegovo izgradnjo pridobila s prijavo na
razpis Fundacije za šport (23.424,00 EUR). Celotna vrednost izgradnje je
sicer 71.665,28 EUR, dela pa je izvedel Zavod Aliansa.
Pumptrack poligon Zreče, v velikosti vozne površine 502 m2, je sestavljen
iz asfaltiranih grbin in zavojev, ki so med seboj ritmično povezani v krožno
celoto. Razgibanost poligona omogoča zabavno, a varno športno izkušnjo,
kar vsakodnevno dokazujejo številni uporabniki.
V sklopu projekta Pohorka, z uradnim nazivom »VIZIJA POHORJE 2030
– Izboljšanje stanja traviščnih, vodnih in manjšinskih gozdnih habitatov ter
zagotavljanje mirnih con na Pohorju«, je Občina Zreče kot projektni partner
dogradila in nadgradila brunčane poti na območju Lovrenških jezer.

Pumptrack poligon Zreče

Z novo in obnovljeno pohodno infrastrukturo na označenih in obstoječih
planinskih poteh se bo občutno zmanjšala hoja izven označenih poti na
širšem območju Lovrenških jezer, kar bo pomembno prispevalo k izboljšanju
stanja ohranjenosti habitatnega tipa barjanskih gozdov. Obnova brunčanih
poti na območju Lovrenških jezer je potekala na trasi obstoječe poti v dolžini
265m, ki je že bila umeščena v prostor. Dogradila pa se je nova trasa od
Lovrenških jezer proti Mašin Žagi v dolžini 300 m. Izvajalec del, izbran
na podlagi javnega razpisa, je bil Jurles, Jurij Višnar s.p. Končna vrednost
izvedenih del je znašala 45.403,57 EUR brez DDV.
Milena Slatinek, Občina Zreče
Obnova in nadgradnja brunčanih poti s piktogrami

Trasa obnovitve in dograditve brunčanih poti na območju Lovrenških jezer

NAMIG!
Z E-kolesi bo odkrivanje turistične destinacije Rogla-Pohorje še lažje.
Vabljeni, da najamete kolo in se z njim zapeljete do nekaterih najbolj
markantnih naravnih znamenitosti: Zreškega jezera, Oplotniškega
vintgarja, Partovca, Petelinjeka, ali v Žiče do rastišča Žičkega grobeljnika,
ter spoznajte favno in floro naše destinacije.
Izposojo koles je potrebno predhodno najaviti in jih rezervirati po telefonu
(03 759 04 70), z elektronskim sporočilom (booking@rogla-zrece.si) ali
osebno v TIC Zreče.
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Občina Šentjur
Do inkubatorja novih podjetij in idej
V Gorici pri Slivnici poteka obnova stavbe
stare Auree, v kateri bo Občina Šentjur s
pomočjo evropskih in državnih sredstev
uredila prostore za podjetniški inkubator.
S celovito prenovo in preureditvijo bo v
pritličju, nadstropju in mansardi na voljo
skupno 694 m² neto površin, namenjenih
razvoju in delovanju mladih podjetnikov.
Stavba bo dobila prenovljeno streho in novo
fasado, urejeno bo stavbno pohištvo, s čimer
bo prispevala k bolj urejenemu videzu središča
kraja. V sklopu investicije je predvidena
tudi zunanja ureditev s 14 parkirnimi mesti.
Občina želi z inkubatorjem zagotoviti pogoje
za rast malih in srednjih podjetij, predvsem
pa ustvariti priložnosti za mlade in s tem
prispevati h kvaliteti bivanja in ohranjanja
razvoja podeželja.
Komunalna ureditev industrijske cone
Šentjur – jug 3
Pričela so se dela za dokončanje urejanja
industrijske cone v Šentjurju. Projekt je
sofinanciran s strani Službe Vlade Republike
Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko
politiko preko Dogovora za razvoj Savinjske
razvojne regije in s strani Ministrstva za
gospodarski razvoj in tehnologijo, skupno
pa je vreden 3,9 milijona evrov. V okviru
projekta bo Občina Šentjur uredila prometno,
komunalno in energetsko infrastrukturo ter
zagotovila protipoplavne ukrepe na območju
Industrijske cone Šentjur jug – 3. V sklopu
del bo izvedena rekonstrukcija ceste v cono,
dograjeni bosta kolesarska steza in pešpot.
Na novo se bo zgradilo krožišče na mestu,
kjer se križata cesti Šentjur–Črnolica in
Podgora–Nova vas. Urejeni bodo nov prepust
za odvajanje zalednih voda ter nova cestna
razsvetljava. Izvedeni bodo tudi protipoplavni
ukrepi za zagotavljanje poplavne varnosti ob
Voglajni na tem območju.

Gradnja krožišča s podhodom pri OŠ
Franja Malgaja Šentjur
To je investicija, ki bo zelo spremenila naše
mesto, razbremenila mestno jedro in izboljšala
prometno varnost, že od maja, ko je Direkcija
za infrastrukturo RS z izvajalcem pričela z deli,
pa močno vpliva na naše vsakdanje prometne
navade. Gre namreč za obsežen projekt, za
katerega je občina izdelala in financirala vso
potrebno dokumentacijo, prav tako sofinancira
dela. V času del velja spremenjen enosmerni
način vožnje, tovorni tranzitni promet je
prepovedan, poseben režim je za pešce, ki se
poslužujejo poti ob Pešnici, posebna pozornost
je namenjena šolarjem na poti v šolo in glasbeno
šolo. Ravno zanje bo podhod pomenil bistveno
varnejšo šolsko pot. Obenem bo končno
povezal novejši del mesta z zgodovinskim
Zgornjim trgom. V izgradnji pa je tudi pločnik
Dole–Šentjur v dolžini 700 metrov od do
križišča s pomožnim nogometnim igriščem.
Hkrati se bo poleg ostalih manjših priključkov
uredil tudi priključek za Ulico Pod Rebrami.

Občine Šentjur pričela letos, ko sta že bili
izvedeni prvi dve fazi obnove in asfaltiranja ter
priprave na 3. in 4. fazo. Večinski investitor je
Direkcija RS za infrastrukturo, soinvestitor pa
Občina Šentjur, ki je v sklopu del financirala
zamenjavo vodovodne infrastrukture po
Ponikvi ter ureditev meteorne in fekalne
kanalizacije na območju cel na cesti. Preplastil
in na novo asfaltiral se je tudi del ceste, ki sega
v središče Ponikve.
Zaključuje se ena logistično najtežjih faz
Protipoplavnih ukrepov ob Voglajni s pritoki v
Šentjurju – faza C, podfaza C1a. Ta predstavlja
nadaljevanje celovite poplavne zaščite širšega
območja Občine Šentjur in zajema območje
ob Kozarici, gorvodno od mostu na cesti
Franja Malgaja s predvidenim razbremenilnim
kanalom Hudičevega grabna. V tej fazi se
rešuje poplavno varnost naselja Hruševec. Dela
so se glede na velik obseg in zahtevnost izvajala
etapno.
Pri OŠ Franja Malgaja Šentjur je bila urejena
učilnica na prostem z vso pripadajočo
infrastrukturo, ki učencem omogoča pouk ter
razne aktivnosti v naravi. V sklopu projekta
je na novo umeščen tudi spomenik Franju
Malgaju in žrtvam NOB, ki je bil odstranjen iz
prejšnje lokacije pri pričetku izgradnje krožišča.
Hkrati pa je občina z ureditvijo zelenih površin
pridobila nov prostor za izvajanje kulturnih in
protokolarnih dogodkov.

Vizualizacija podjetniškega inkubatorja Aurea

Protipoplavni ukrepi ob Voglajni s pritoki

Na Ponikvi prostori za nov vrtčevski
oddelek
Čez poletje je bila izvedena nujna dograditev
in preureditev prostorov vrtčevske enote na
Ponikvi, saj je rast vpisanih otrok nakazovala
potrebo po širitvi vrtca in zadostitvi
standardom. V sklopu del so se pridobili
prostori za novo enoto vrtca in pokrite zunanje
igralne površine pri vseh oddelkih. Vrtec na
Ponikvi ima tako sedaj ustrezno kapaciteto za
pet oddelkov. Investicijo je v celoti financirala
Občina Šentjur. Enote vrtca Šentjur, Pešnica
in Loka še letos dobijo nova zunanja igrala za
prijetnejše preživljanje prostega časa.

Gradnja krožišča pri OŠ Franja Malgaja

Zaključuje pa se tudi rekonstrukcija notranjosti
stavbe OŠ Slivnica pri Celju, ki se sofinancira
preko državnega razpisa. Z ureditvijo prej
neizkoriščene medetaže šola dobi knjižnico,
dve učilnici, dva kabineta in razširjeno
zbornico. Dodatno je bila razširjena učilnica
gospodinjskega pouka. Napredujejo pa tudi
dela v stavbi Ul. skladateljev Ipavcev 17, kjer
v 1. etaži s pomočjo sredstev Ministrstva za
kulturo urejamo dodatne prostore za kulturno
dejavnost in glasbeno šolstvo.

Občina Šentjur

Učilnica na prostem in spomenik Franju Malgaju
in žrtvam NOB

Po fazah do novega asfalta na odsekih
Dole–Ponikva–Loče
Prenova odseka se je po dolgih prizadevanjih

Razširjen vrtec na Ponikvi

Po fazah do novega asfalta Dole-Ponikva-Loče
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Od ideje, do uspešno izvedenega projekta
NAJAVA JAVNEGA POZIVA LAS ZA
IZBOR PROJEKTOV

•
•
IDEJA PROJEKTA

•
•

uresničevanje ciljev SLR »Od Pohorja do
Bohorja«
izhajanje iz razvojnih potreb lokalnega
okolja
povezava partnerjev z enako vizijo
upravičenci: fizične ali pravne osebe (javni,
ekonomski, zasebni sektor)

OBJAVA JAVNEGA POZIVA LAS

•
•
•

spletna stran LAS
FB LAS
lokalni mediji in občila

PRIPRAVA PROJEKTNE
DOKUMENTACIJE

•
•
•
•

vsebinski del operacije
priprava finančnega načrta
obvezne priloge
ustrezna dovoljenja in soglasja za izvedbo
projekta

•

administrativni pregled v skladu z
zahtevami JP in uredbe CLLD
morebitni pozivi na dopolnitve vlog
upravičencem
pregled ustreznosti dopolnitev

usmeritve ter podpora
vodilnega
partnerja
potencialnim
upravičencem

usmeritve ter podpora
vodilnega
partnerja
potencialnim
upravičencem

ODDAJA VLOGE NA JAVNI POZIV

ADMINISTRATIVNI PREGLED
POPOLNOSTI IN USTREZNOSTI VLOG

•
•

OCENJEVANJE POPOLNIH VLOG

izvede Organ upravljanja LAS

PREGLED
IZVEDBE
POSTOPKA
JAVNEGA POZIVA LAS

izvede
Ministrstvo
za
kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano (sklad EKSRP) ali
Ministrstvo za gospodarstvo,
tehnologijo in razvoj (sklad
ESRR)

ODLOČBA O PRAVICI DO SREDSTEV/
POGODBA O SOFINANCIRANJU OPERACIJE
IZVAJANJE PROJEKTA IN ZAHTEVEK ZA
IZPLAČILO - ZAKLJUČEK PROJEKTA

2

izvede Ocenjevalna komisija
LAS

ocenjevanje projekta na podlagi
določenih kriterijev in meril

POTRJEVANJE PROJEKTOV

ODDAJA VLOGE NA ARSKTRP1 ALI MGRT2

1

•

izvede vodilni partner LAS
po pooblastilu ocenjevalne
komisije

- Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
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•

administrativna
kontrola
morebitne dopolnitve vloge

vloge,

usmeritve ter podpora
vodilnega
partnerja
upravičencem
Odločbo izda ARSKTRP,
pogodbo MGRT

usmeritve ter podpora
vodilnega
partnerja
upravičencem

Praznični čas v starem trškem jedru Slovenskih Konjic
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Lokalna akcijska skupina »Od Pohorja do Bohorja«
Razvojna agencija Kozjansko, Ulica skladateljev Ipavcev 17, 3230 Šentjur
e-pošta: info@las-pohorje-bohor.si

