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Iz vsebine

Kolofon
Odgovorni urednik: Zlatko Zevnik
Uredniški odbor: Lidija Čadej, 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, Stane Jeršič, Gašper Gobec, Ivana Strašek, Borut
Brumec, Gregor Katič, Jošt Gantar, Miha Matavž,
Izidor Kotnik, Tanja Tamše, Karin Lavin, MediaVibre,
Nino Verdnik
Kontaktni podatki uredništva: Lokalna akcijska
skupina »Od Pohorja do Bohorja«, Razvojna agencija
Kozjansko, Ulica skladateljev Ipavcev 17, 3230 Šentjur,
telefon: (03) 747 13 02, telefaks: (03) 747 13 06,
e-pošta: 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: 17.750 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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Spoštovani prebivalci LAS
»Od Pohorja do Bohorja«
Čudno preteklo leto je nedvomno najbolj
zaznamovala beseda korona oz. covid. Ob
vstopu v poletje smo že mislili, da je najhuje
za nami, in da se nam ne more nič več zgoditi,
saj smo »pridni«, pa smo doživeli jesenski
šok, ki še kar ne pojenja. Ponovno smo upali,
da nam bo virus, če nam je že uničil jesenske
počitnice, namenil vsaj Božično–novoletni
spokoj z lučkami in vonjem po dobrotah.
Dobili smo samo krajši Božični in novoletni
time–out. Večjim pravljicam pa čas še ni
naklonjen.
Nekako nas ne izuči in stvari (pre)velikokrat
jemljemo osebno, čustveno in rešitve vidimo
izven nas. Za nami je skoraj enoletno
soočanje z realnostjo, da si bomo »stare
čase«, katerih, roko na srce še ne bo tako
kmalu, morali prigarati sami. V kolikor si
jih res želimo bomo morali zavihati rokave
z doslednim upoštevanjem ukrepov, da si
zagotovimo zdravje, in za soočanje z novimi
izzivi, ki se bodo pojavili, oz. se že kažejo na
pogorišču, ko bo najhujše mimo. Ne glede
na vladne pakete pomoči se bomo morali
soočiti s porastom brezposelnosti, padcem
kvalitete storitev v nekaterih skupinah,
pojavili pa se bodo novi pristopi v turizmu,
trgovini in drugod. Podobnih kriznih
časov smo v zadnjih desetletjih že vajeni.
Ti so samo drugačne oblike. Preživeli smo
jih. Tudi te bomo, a bomo iz njih prišli
drugačni. Kot pri vsaki krizi je tudi sedaj čas
za globlje, premišljene in odgovorne poseg v
družbi. V kolikor bomo sledili novi kvaliteti,
in ne toliko kvantiteti, se bodo rezultati
nedvomno pokazali.
Želim si, da bomo tudi v okviru naše Lokalne
akcijske skupine prepoznali to priložnost
in dodali svoj prispevek pri preporodu v
prihodnjih letih.
Ostanite zdravi. Želim vam veliko užitkov
ob uresničevanju idej.
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 pripravo 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
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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 2020, ki je 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 2020 izvedena delovna
srečanja in seje:

•
•
•
•
•
•

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

1. javni poziv LAS »Od Pohorja do Bohorja« za leto 2020 za operacije, sofinanciranje iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja
LAS »Od Pohorja do Bohorja« je v začetku
februarja 2020 objavila 1. Javni poziv
za sofinanciranje operacij iz Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja
v okviru podukrepa 19.2 – Podpora za
izvajanje operacij. S tem se je za bodoče
prijavitelje projektov začelo obdobje
priprave dokumentacije za realizacijo
njihovih idej v okviru javnega poziva
LAS. Prav tako pa je pomenil odprt javni
poziv za vodilnega partnerja LAS živahno
obdobje, saj nudi prijaviteljem podporo pri
snovanju projektov, odgovore na morebitne
nejasnosti, ter usmeritve pri izpolnjevanju
dokumentacije, ki je za marsikoga zaradi
obsežnosti in zapletenosti, precej trd oreh.
Zaradi situacije z razglašeno epidemijo
COVID-19 ter ukrepov za zajezitev širjenja
nalezljive bolezni, je bil poziv odprt kar
do 9. junija 2020. To se je odražalo tudi
v številu prijavljenih projektov. Do roka
je bilo prejetih 24 predlogov projektov,
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katerih ideje in vsebine odražajo prispevek
prijaviteljev k uresničevanju ciljev Strategije
lokalnega razvoja LAS, ter dobro poznavanje
želja, potreb in vizije lokalnega okolja.
Po oddaji vlog na javni poziv so le-te prešle
v administrativno kontrolo vodilnega
partnerja, v sodelovanju s prijavitelji ter
njihovimi partnerji v projektu so bile
dopolnjene morebitne pomanjkljivosti.
Popolne vloge je nato ocenila Ocenjevalna
komisija LAS v skladu z vnaprej določenimi
merili in kriteriji. Končno potrditev k
odobritvi sofinanciranja operacij pa je podal
Organ upravljanja LAS. Odobrenih je bilo
kar 18 projektov!
Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in
prehrano je v decembru odobrilo pravilnost
izvedbe postopka javnega poziva. Vodilni
partner LAS v tem obdobju vnaša vloge
v aplikacijo e-Kmetija Agencije RS za
kmetijske trge in razvoj podeželja v Ljubljani,
ki vloge ponovno pregleda. Odločba o

odobritvi sredstev Agencije RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja pomeni potrditev
upravičenosti stroškov ter omogočeno
izvedbo projektov.

razpisanih sredstev
i višina
691.570,53 EUR
podprta tematska področja
•

ustvarjanje delovnih mest

•

razvoj osnovnih storitev

•

varstvo okolja in ohranjanje
narave

•

večja vključenost mladih,
žensk in drugih ranljivih
skupin

sklad EKSRP

Ranljive skupine z dvigalom do mesta povezovanja; vlagatelj Javni zavod Splošna knjižnica Slovenske
Konjice
(odobrena višina sofinanciranja: 49.988,91 EUR),
Potujoča popravljalnica; vlagatelj Okoljsko raziskovalni zavod
(odobrena višina sofinanciranja: 23.814,91 EUR),
Dnevni center Vile Eksena; vlagatelj Društvo Eksena
(odobrena višina sofinanciranja: 6.113,97 EUR),
Razvoj turistične infrastrukture na Zreškem Pohorju; vlagatelj Občina Zreče
(odobrena višina sofinanciranja: 49.972,55 EUR),
Ranljivim skupinam naproti s športno–igralnimi kapacitetami; vlagatelj Športno društvo Stranice
(odobrena višina sofinanciranja: 49.998,84 EUR),
Več-funkcijski medgeneracijski prostor z zelenimi parkirišči; vlagatelj Občina Vitanje
(odobrena višina sofinanciranja: 49.998,71 EUR),
Od dopolnilne dejavnosti na kmetiji Buser do zelene tehnologije varstva ekosistemov; vlagatelj Staška
Buser – dopolnilna dejavnost na kmetiji
(odobrena višina sofinanciranja: 49.999,47 EUR),
Inovativno preurejena avtobusna postajališča kot stičišča; vlagatelj Občina Slovenske Konjice
(odobrena višina sofinanciranja: 38.750,40 EUR),
Ureditev kletne etaže v objektu št. 26 in 27 v Zgornjem trgu v Šentjurju; vlagatelj Občina Šentjur
(odobrena višina sofinanciranja: 50.000,00 EUR),
Planinski dom Resevna; Planinsko društvo Šentjur pri Celju
(odobrena višina sofinanciranja: 50.000,00 EUR),
Prepoznavanje priložnosti na varovanih območjih narave – Jezero priložnosti; vlagatelj LTO RoglaZreče GIZ
(odobrena višina sofinanciranja: 31.626,40 EUR),

odobrene operacije 1. javnega poziva za leto 2020
Ukrepi za varstvo okolja in ohranjanje narave zelene Dobrne; vlagatelj Občina Dobrna
(odobrena višina sofinanciranja: 39.958,93 EUR),
Eko-umetniški festival Vile Eksena; vlagatelj Zavod Eksena Records
(odobrena višina sofinanciranja: 16.182,47 EUR),
Korak nazaj, da gremo naprej; vlagatelj Razvojna agencija Kozjansko, OE Mladinski center
Šentjur
(odobrena višina sofinanciranja: 24.266,61 EUR),
Vzpostavitev kratke dobavne verige ekoloških produktov na območju LAS »Od Pohorja do Bohorja«;
vlagatelj Jožica Gričnik
(odobrena višina sofinanciranja: 29.134,67 EUR),
»Zdrava kuhinja na kolesih – domače je najboljše!«; vlagatelj L.Storitve d.o.o.
(odobrena višina sofinanciranja: 49.983,66 EUR),
Žički zeleni turizem; vlagatelj Turistično društvo žička Gorca Žiče
(odobrena višina sofinanciranja: 31.781,58 EUR),
Nova učna okolja v mestu in na podeželju; vlagatelj Xena d.o.o., PE Zasebni vrtec Viljem Julijan
(odobrena višina sofinanciranja: 49.964,99 EUR).
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Projekt Navdih trajnosti

i

vlagatelj
Okoljsko raziskovalni zavod
partnerji
JKP d.o.o.Slovenske Konjice
Turistično društvo Zreče
višina sofinanciranja
21.735,95 EUR
sklad
EKSRP
faza projekta
zaključen
Projekt je z animacijskimi prikazi
preprečevanja nastajanja odpadkov in
ponovne uporabe krepil osveščenost
prebivalstva ter prispeval k ohranjanju
narave in varstvu okolja z informiranjem,
izkušenjskim učenjem, učnimi delavnicami
in oblikovanjem ciljno usmerjenih turističnih
produktov. Prispeval je k izboljšanju stanja
okolja, konkretno s spodbujanjem dejavnosti
preprečevanja nastajanja odpadkov, kot so
embalaža za enkratno uporabo (plastenke
za pijače, tanke ločevale vrečke), kar bo
prispevalo k manjšemu onesnaženju v
zlasti v urbanih območjih in o možnostih
ustvarjanja zelenih delovnih mest, kot na
primeru ponovne uporabe kavne usedline,
iz katere smo prikazali možnost gojenja
gob, ponovne uporabe pohištva in tekstila/
oblačil, iz katerih bodo tekom delavnic
nastale embalaže za večkratno uporabo,
in kosi pohištva s tradicijo LAS območja.
Z namestitvijo pitnikov smo neposredno
prispevali k preprečevanju nastajanja
odpadnih plastenk. Zlasti mladi, ki so veliki
uporabniki plastenk za enkratno uporabo,
si lahko sedaj natočijo vodo iz pitnika, s
čimer prispevajo k preprečevanju nastajanja
odpadkov, krepitvi zdravja (uporaba manj
sladkih pijač) in spodbujanju pozitivnega
odnosa do pitja vode iz pipe.
Z dogodki in delavnicami »brez odpadkov«
je projekt prispeval k ohranjanju biotske
raznovrstnosti in varovane naravne vrednote,
saj se prebivalci zavedajo pomena pravilnega
ravnanja z odpadki in alternativnih
možnosti, ki jih ponuja narava.
Projekt spodbuja k zavedanju, da lahko
območje LAS »Od Pohorja do Bohorja«
postane učno območje »brez odpadkov«,
okolju prijazne dejavnosti pa lahko temeljijo
na učinkoviti rabi virov, kot jo omogoča
krožno gospodarstvo, s ciljem izboljšati stanje
okolja ter zmanjšati emisije toplogrednih
plinov. Krepitev in boljša obveščenost
prebivalstva o pomenu ohranjanja narave,
naravnih vrednot, biotskih raznovrstnosti
in varovanja okolja prispeva k pozitivnemu
odnosu prebivalstva do narave, kar bo
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prispevalo tudi k večji kakovosti življenja ter
razvoju turizma.
V okviru projekta Navdih trajnosti smo
razvili nov, inovativen turistični produkt
po principu zaprte zanke. Pri razvoju
smo se osredotočili na to, da je izdelek
inovativen, drugačen in zanimiv, hkrati pa
bo po zaključku projekta omogočal trajnost
operacije. Za turistični produkt smo tako
pripravili povsem praktični izdelek, ki je
vsakemu posamezniku in zlasti turistu
za navdih trajnosti. Izbrali smo dve vrsti
semen, ljubljansko ledenko in peteršilj –
zgodovinsko najpogostejše vrste, ki se sejejo
in vzgajajo na domačih gredah in v lončkih,
avtohtone sorte. O njih smo zapisali nekaj
poučnih dejstev. Za prikaz trajnosti smo
nabavili lesene lončke iz sekancev, ki so
kompostabilni in služijo sejanju semen ter
vzgoji rastlin, nakar se kompostirajo, oz. v
naravnem okolju razgradijo v kompost. Za
namen shranjevanja semen smo pripravili
glinene kroglice, v katere smo ročno
inkapsulirali semena. Nato smo sešili
vrečke iz zaves, v katere smo vstavili lončka
- za vsako kroglico enega. Prav tako smo iz
odpadnega blaga sešili vrečke za kompost, v
katere se potem vsadi kroglica s semeni. Tako
smo pripravili mali vrt, ki je tudi inspiracija
za vse generacije.
dr. Marinka Vovk, raziskovalka v ORZ

Motiv za prijavo projekta
Projekt »NAVDIH TRAJNOSTI« je izhajal
iz razvojnih potreb uporabe in vključevanja
lokalnih kapacitet, ki so še neizkoriščene. Prav
zaradi slabo razvitih različnih animacijskih in
prostočasnih aktivnosti, je operacija prinesla
novo delovno mesto in možnost aktivnega
preživljanja prostega časa, ki je vedno
bolj v trendu in prinaša nove možnosti za
zelena lokalna delovna mesta ob hkratnem
varovanju okolja. Operacija je prispevala
k večji okoljski ozaveščenosti na območju
LAS z animacijskimi, demonstracijskimi
in praktičnimi prikazi uporabe postopkov,
praks na področju preprečevanja nastajanja
odpadkov, popravil, obnove ter ponovne
uporabe materialov in odpadkov.

Ideja projekta
Ideja za projekt je nastala iz opažanja
in ugotavljanja stanja na terenu, da se
okoljske aktivnosti v največji meri tudi
na nacionalnem in mednarodnem nivoju
implementirajo (vsaj v medijih) kot akcije,
ne pa kot način življenja. Zato smo se
odločili, da z našim projektom prispevamo
k navdihu trajnosti, ki ga lahko občuti vsak,
ki spozna prednosti okoljsko in družbeno
odgovornega načina življenja. In takšnih
ljudi je vedno več, zato ima projektna ideja
tudi trajnost.

Uspešnost projekta
Da, zelo smo zadovoljni, saj so naše
aktivnosti potekale na terenu, z ljudmi in
različne ciljne skupine so bile navdušene nad
novimi spoznanji, ki smo jih prenesli nanje
v izvajanju projekta.

Vizija projekta v prihodnosti
Naš projekt zagotavlja trajnost, saj se
aktivnosti projekta izvajajo tudi po zaključku
projekta, ker ORZ skrbi za izvajanje
ozaveščevalnih
aktivnosti,
promovira
ponovno uporabo in razvoj atraktivnih
izdelkov po metodi zaprte zanke v turistične
namene in s tem nova delovna mesta. Projekt
še naprej opominja na pitje vode iz pipe,
kar pripomore k zmanjševanju embalaže za
enkratno uporabo. Vzpostavljeno je trajno
ločeno zbiranje kavnih usedlin, ki se bodo
uporabljale v učne namene za vzgojo gob.
S praktičnimi delavnicami na področju
varovanja okolja, ki se sedaj izvajajo online,
poudarjamo pomen varovanje okolja, ki
postaja način življenja.

Prijava na javni poziv LAS v
prihodnosti
Da, tudi v prihodnje se želimo prijaviti,
saj tako prispevamo k uresničevanju ciljev
strategije in k večji kakovosti življenja.

Nasvet bodočim prijaviteljem
Bodoči prijavitelji naj s svojo idejo povežejo
partnerje, in se prijavijo na razpise LAS. Tako
jo bodo lahko tudi uresničili in prispevali k
uresničevanju ciljev strategije LAS, ter k
večji kakovosti življenja.

Projekt Vzpostavitev Turistično–informacijskega centra
Vitanje in ureditev okolice

»TIC VITANJE«
Že nekaj let smo se v Vitanju pogovarjali
o vzpostavitvi turistično-informacijskega
centra, saj se je pojavila potreba tako s
strani razvoja turističnih storitev v Vitanju,
kot s strani obiskovalcev. Turisti prihajajo v
Vitanje iz vse Slovenije in tujine predvsem
zaradi ogleda vesoljskega Centra Noordung,
že od samega začetka pa sprašujejo tudi
o dodatni turistični ponudbi. V Centru
Noordung smo bili usmerjeni v razvoj
vsebin, povezanih z vesoljem, nismo pa
imeli kadra in časa, da bi se ukvarjali z
razvojem dodatnih turističnih vsebin. Prav
tako Občina Vitanje ni imela kadra, ki bi se
aktivno ukvarjal s temi vsebinami.

pripravili predstavitev lokalnih ponudnikov
in storitev, ki smo jih tudi predstavili v
posebni brošuri, s katero se bodo lahko
predstavili znotraj destinacije RoglaPohorje, in pri obiskovalcih. Ves čas bo na
voljo oseba, ki bo komunicirala z javnostjo,
pomagala pri razvoju dodatnih storitev, cilj
pa je tudi, da omogočimo vodene oglede
lokalnih znamenitosti in ponudnikov občine
Vitanje.

i

vlagatelj
Občina Vitanje
partnerji
Center vesoljskih tehnologij
Hermana Potočnika
Noordunga

Projekt vidimo kot dolgoročni, saj se s tem
naša skupna pot šele začenja. V Vitanju je še
veliko neraziskanih destinacij in ponudnikov,
ki bodo z veseljem aktivno predstavljali svoje
vsebine dnevnim obiskovalcem. Nadejamo
se tudi novih infrastrukturnih projektov
in neizkoriščenih potencialov, predvsem
na področju dodatne ponudbe namestitev,
gostinskih in rekreacijskih storitev v čistem
podeželskem okolju.

Turistično društvo Vitanje

S pomočjo sredstev, ki smo jih s skupno
prijavo pridobili preko mehanizma LAS,
smo lahko v oktobru 2020 vzpostavili
Turistično-informacijski center Vitanje.
V sklopu Centra Noordung smo uredili
sprejemno informacijsko pisarno ter

Z veseljem vabimo vse od blizu in daleč, da
nas obiščejo in spoznajo vse zvezde, ki jih
ponuja vesolje v občini Vitanje, saj Center
Noordung za Vitanje pomeni pot do zvez in
zvezd, ki je drugi nimajo.

faza projekta

Motiv za prijavo projekta

Vizija projekta v prihodnosti

Javni poziv LAS je sovpadal z našo potrebo
po vzpostavitvi TIC-a.

Pričakujemo, da bo Turistično informacijski
center v prihodnosti še pospešil razvoj
turizma v občini in tako obiskovalcem
kot domačim ponudnikom uspešno nudil
informacije in podporo. Pri tem bo tudi
sam center razvijal svojo dejavnost in
učinkovitost.

Vseskozi je bilo prisotno zavedanje, da
obstaja potencial in druge turistične storitve,
s katerimi bi še dodatno povečali obisk
Vitanja in ponudili drugačne, celovite
storitve in doživetja.

Ideja projekta
Ideja izvira iz potrebe, saj Občina Vitanje
do sedaj ni imela vzpostavljene pisarne za
opravljanje nalog Turistično informacijskega
centra.

LTO Rogla–Zreče GIZ
višina sofinanciranja
32.395,65 EUR
sklad
ESRR
zaključen

Tanja Tamše, Center Noordung

Uspešnost projekta

Prijava na javni poziv LAS v
prihodnosti

Z uspešnostjo projekta smo zadovoljni.

V kolikor bo na javnem pozivu razpisana

možnost sofinanciranja za projekte, ki
bodo pokrivali potrebe razvoja in napredka
podeželja v občini, bomo pripravili prijavo.

Nasvet bodočim prijaviteljem
Dobro pripravo projekta ter potrpežljivost
in vztrajnost pri pripravi poročil.
Romana Holobar, Občina Vitanje
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Projekt Zeleni urbani prostor Slovenskih Konjic

»ZELEN PLAC«

i

vlagatelj
Občina Slovenske Konjice
partnerji
Zavod za šport Slovenske
Konjice
Posredništvo in druge storitve
Alenka Žakelj s.p.
Športno društvo Konjiški
maraton
višina sofinanciranja
24.155,18 EUR
sklad
ESRR
faza projekta
zaključen
Z Operacijo »Zeleni urbani prostor
Slovenskih Konjic« smo v samem središču
mesta preuredili prostor med Domom
kulture in Okrajnim sodiščem. Postavili
smo nove lesene igralne hiške. Le-te so bile
najprej postavljene na pobudo domačinov
in financirane s prostovoljnimi prispevki
ob peki palačink znanih Konjičanov. V njih
pod okriljem Knjižnice potekajo bralne
urice za najmlajše in mnogi drugi dogodki,
namenjeni vrtčevskim otrokom in šolarjem.
S postavitvijo petih telovadnih naprav pa
smo prostor še nadgradili in pod krošnjami
mestnega parka zagotovili okoliškim
prebivalcem (v bližini je ogromno blokov)
odličen medgeneracijski prostor za druženje,
kulturno in športno udejstvovanje.

Motiv za prijavo projekta

Uspešnost projekta

Občina Slovenske Konjice intenzivno išče
vire za sofinanciranje svojih investicij in
projektov. Poziv LAS se nam je zdel primeren
za našo idejo, saj vključuje sodelovanje
partnerjev iz različnih družbenih sfer. S tem
se vsi, ki v projektu sodelujejo, tudi bolj
poistovetijo z njim.

Zadovoljni smo, da nam je projekt uspelo
izvesti v zelo kratkem času. Ustvarili smo
res prijeten prostor za medgeneracijsko
druženje.

Ideja projekta
Želja župana in sodelavcev na občinski
upravi je, da naredimo občino prijazno zase,
za naše prebivalce. Iz te želje izvirajo tudi
ideje za projekte. Trudimo se slediti željam
občank in občanov.

Vizija projekta v prihodnosti
Glede na to, da smo Zeleni urbani prostor
uredili tik pred vnovično razglasitvijo
epidemije, bo zagotovo v svoji polnosti
zaživel po sprostitvi ukrepov. Sama lokacija
je namreč v središču mesta, kjer je veliko
večstanovanjskih stavb, zato bomo občani
lahko res uživali v uporabi tako športnih
naprav, kot tudi igralnih hišk za otroke.

Prijava na javni poziv LAS v
prihodnosti
Vsekakor bomo, imamo še veliko idej, s
katerimi bi popestrili, oziroma nadgradili
naš bivalni prostor.

Nasvet bodočim prijaviteljem
Najpomembneje je, da sledijo postopku in
vsebini zapisani v prijavi, ter se držijo vseh
zahtev in rokov. Pomembno je, da partnerji
v projektu od postopka prijave do izvedbe
sodelujejo, in so medsebojno obveščeni
o posameznih aktivnostih. Priporočljiva
je administrativna pomoč neveščim
partnerjem.
Mojca Repnik, Občina Slovenske Konjice
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Projekt Ukrepi za varstvo okolja in ohranjanja narave na
območju Zdraviliškega parka Dobrna

»VARSTVO OKOLJA PARKA«
Zdraviliški park Dobrna daje kraju Dobrna
posebno kulturno in naravno vrednost. Že
skoraj 200 let nas navdušuje s svojo naravno
svežino, in je dominantna danost Dobrne,
njen naravni in kulturni biser.

i vlagatelj
Občina Dobrna
partnerji

Občina je zaznala potrebo, oz. s strani
lokalnega okolja pridobila pobudo, da v
urbanem naselju Dobrna, v varovanem
zdraviliškem parku, izvede ukrepe za varstvo
okolja in ohranjanja narave. Namreč, slaba
luč zelo obiskanega parka je bila v tem, da
je bil opremljen s starejšimi in dotrajanimi
klopcami za posedanje, druženje in počitek
ter koški za odpadke. V parku je bila tudi
javna razsvetljava starejše izvedbe, ki ni
ustrezala določilom Uredbe o mejnih
vrednostih
svetlobnega
onesnaževanja
okolja, kar je razlog, da je občina, v
sodelovanju s partnerjema, pristopila k
prenovi navedenega.

Društvo vseživljenjskega
učenja Dobrna
Fortyone, Denis Tomazin s.p.
višina sofinanciranja
43.502,09 EUR
sklad
ESRR
faza projekta
zaključen

V ta namen se je v zdraviliškem parku:
• prenovila javna razsvetljava, ki sedaj
ustreza določilom uredbe glede varstva
okolja, in sicer je na sprehajalni poti
skozi park prenovljenih 17 kandelabrov
in svetilk javne razsvetljave,
• celovito prenovila urbana oprema
parka, postavljenih je 35 novih klopi in
13 novih košev za odpadke,
• izvedlo izobraževanje širše javnosti na
temo učinkovite in okoljsko sprejemljive
javne razsvetljave.

Motiv za prijavo projekta

Z izvedbo ukrepov za varstvo okolja in
ohranjanje narave na območju zdraviliškega
parka Dobrna se bo prispevalo k
izboljšanemu stanju okolja.

Občina Dobrna vseskozi išče možnosti pridobitve
nepovratnih sredstev na raznih javnih razpisih, saj
je le tako, zaradi okrnjenih lastnih sredstev občine,
mogoča izvedba dodatnih projektov.

Poleg omenjenega projekta je občina izvedla
tudi projekt »Ureditev sprehajalne poti –
aleje v zdraviliškem parku Dobrna«, v sklopu
katerega se je v prvotnem videzu, v peščeni
izvedbi, prenovila osrednja 240 m dolga
sprehajalna pot od Zdraviliškega doma do
Kavarne.

Občina Dobrna je zelena občina, ki se ponaša z več
kot 500–letno zdraviliško tradicijo. Prav tako se
občina ponaša z 200–letnim zdraviliškim parkom, ki
obiskovalce Dobrne in domačine že 200 let razvaja
z izjemno bogato in pestro drevesno strukturo,
s številnimi sprehajalnimi potkami in kotički za
počitek, s promenadami in arhitekturno unikatnimi
zdraviliškimi stavbami. Zaradi navedenega se nam
je zdel javni poziv LAS–a primeren, da s projektom
prenove parka pripomoremo k podaljšanju njegove
življenje dobe, in ga ohranimo mogočnega, ter še bolj
privlačnega za obiskovalce. Prav tako pa pripomoremo
k varstvu okolja in ohranjanju narave.

Park je tako celovito prenovljen v podobi kot
je izgledal v letih nastajanja. Z upoštevanjem
smernic in nasvetov ZVKD OE Celje pri
pripravi projekta ter izbiri urbane opreme in
svetil v duhu zasnove parka pred 200 leti, je
ta naravni biser dobil podobo tistega časa.

Uspešnost projekta
Zadovoljni smo, da smo projekt uspešno
zaključili in tako, kot že omenjeno,
pripomogli k podaljšanju življenje dobe
parka, ga ohranili mogočnega in še bolj
privlačnega za obiskovalce.

Vizija projekta v prihodnosti

Ideja projekta
Občina je zaznala potrebo, oz. s strani lokalnega okolja
pridobila pobudo, da v varovanem, 200-letnem,
zdraviliškem parku izvede ukrepe za varstvo okolja in
ohranjanja narave. Tako se je v okviru projekta park
prenovil v podobi kot je izgledal v letih nastajanja.
V ta namen so se iz celjskega muzejskega arhiva
in od starejših občanov pridobile stare fotografije
parka, v snovanje projekta so bili aktivno vključeni
domačini (lokalno okolje), ter s strokovnimi nasveti
in usmeritvami tudi Zavod za varstvo kulturne
dediščine, OE Celje.

Začetki zdraviliškega parka segajo
približno v leto 1820, ko se je nasadila
kostanjeva aleja. V letu 2018 se je v
parku izvedla medgeneracijska točka
– igrala in naprave za ranljive skupine
in vse generacije. Zdraviliški park se
tako ponaša z 200 letno »tradicijo«, ki
bo zaradi prenove javne razsvetljave in
urbane opreme lahko živela še naprej, saj
bo park še bolj atraktiven in prepoznaven
za domače in tuje goste.

Prijava na javni poziv LAS v
prihodnosti
Vsekakor bomo, tako občina kot lokalno
okolje imamo še veliko idej in potreb, ki
bodo prispevale k razvoju podeželja.

Nasvet bodočim prijaviteljem
Najpomembneje je preučiti javni poziv
in nato skrbno pripraviti vlogo na
javni poziv. Pomembno je sodelovanje
partnerjev na projektu, skupno reševanje
morebitnih težav, sprotno obveščanje,
pomembno je sprotno in ažurno vodenje
dokumentacije ter izvedba vseh aktivnosti
projekta v zastavljenih rokih, ciljih in
seveda stroških.
Urška Vedenik, Občina Dobrna
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Projekt Turistične Zreče

i

vlagatelj
Občina Zreče
partnerji
LTO Rogla - Zreče,
gospodarsko interesno
združenje za pospeševanje
turizma
Planinsko društvo Zreče
višina sofinanciranja
49.967,86 EUR
sklad
ESRR
faza projekta
zaključen
V okviru projekta Turistične Zreče je bil
izveden širok nabor aktivnosti, z namenom
razvoja trajnostnega turizma, vključevanja
manjše infrastrukture v lokalno dogajanje
urbanega območja Zreč, oblikovanja
turističnih vsebin za oživitev urbanega
območja, ter razvoja prostočasnih aktivnosti.
Osnovni namen je bil pripraviti ideje za
Zeleno turistično trajnostno urbano ureditev
centra Zreč, urediti večnamensko ploščad s
kolesarskimi vsebinami, zagotoviti ustrezne
zelene površine, ter ustrezno kolesarsko
vodenje. Projekt je bil zasnovan z namenom,
da se omogoči aktivno preživljanje prostega
časa in vključevanje ranljivih skupin (mladih,
žensk, invalidov, starejših), ter obiskovalcev.
V avgustu 2020 je bila pri Osnovni šoli
Zreče s ponosom odprta večnamenska
zelena ploščad s kolesarskim poligonom, ki
je bila urejena v sklopu projekta. Kot prvi so
se po novi pridobitvi zapeljali mladi zreški
kolesarji in rolarke iz Tekaškega smučarskega
kluba Rogla, kasneje pa so se jim na novih
električnih kolesih pridružili še drugi.
V okviru projekta sta bila izdelana tudi
dokumenta za trajnostno turistično
Zeleno ureditev urbanega naselja Zreč in
sicer: Kataster dreves v delu mesta Zreč in
Pravilnik urbane opreme za mesto Zreče.
Izvedene so bile tudi delavnice kolesarskega
izobraževanja.
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Motiv za prijavo projekta
Javni poziv LAS se je tekom let izkazal kot
poziv, kjer se iščejo inovativni projekti,
ki povezujejo različne partnerje, in imajo
trajnostni učinek na območje. Ker vse to
želimo tudi pri naših projektih, je bila prijava
na javni poziv LAS edina smotrna odločitev.

Ideja projekta
Ideja se vedno rodi iz potrebe v okolju.
Lahko nam to potrebo nakažejo društva,
lahko aktivni posamezni občani, ali pa javni
zavodi.

Uspešnost projekta
Z izvedenim projektom smo zelo zadovoljni,
saj smo z izvedbo uresničili dolgoletno
potrebo po dokončni ureditvi okolice OŠ,
ob tem pa pridobili še dodano vrednost,
kot so gorska kolesa za bogatenje turistične
ponudbe v našem kraju.
Kot zanimivost pa morda izpostavimo, da

smo pri izdelavi katastra dreves ugotovili, da
eno drevo pri šoli že nekaj let v bistvu ogroža
stavbo šole, ker je bilo narobe zasajeno ...

Vizija projekta v prihodnosti
Ravno zaradi dodane vrednosti, pridobitve
gorskih koles, je naš projekt trajen, saj bodo
tako turisti kot občani iz območja LAS lahko
na teh kolesih raziskovali lepote naših krajev
še mnogo let.

Prijava na javni poziv LAS v
prihodnosti
V kolikor bodo še objavljeni javni pozivi
LAS, se bomo sigurno prijavili.

Nasvet bodočim prijaviteljem
Bodoči prijavitelji naj pogumno oddajo
vlogo na javni poziv LAS, saj v projektu
sodeluje več partnerjev, ki si med seboj
lahko pomagajo. Ravno tako pa je s strani
LAS skozi ves čas trajanja projekta nudena
popolna podpora.
Sandra Vidmar Korošec, Občina Zreče

Projekt Apartmaji Cokla zero
Na območju turistične destinacije Rogla–Pohorje je zaznati vse večjo potrebo po varovanju
narave, varstvu okolja, trajnostnem turizmu
ter turizmu, ki je dostopen vsem ciljnim skupinam. Tudi Občina Zreče si vse bolj prizadeva za varstvo okolja in varovanje narave, za
neodvisnost življenja vseh ciljnih skupin, tudi
invalidov, ter za uveljavitev strategije razvoja
turizma na področju ponudbe, ki bi omogočila trajnostni razvoj in obstoj.

Vizija projekta v prihodnosti

Motiv za prijavo projekta

Prijava na javni poziv LAS v prihodnosti

Vsako sofinanciranje zastavljenih investicij je
priložnost, ko lahko investitor z že v naprej
določenimi lastnimi sredstvi (zmožnostmi)
nadgradi določen projekt, ga izboljša ali
razširi, ter s tem omogoči hitrejšo in lažjo
implementacijo novega produkta na tržišče,
ki zahteva vedno bolj kvalitetno, raznoliko in
inovativna ponudbo.

Ideja projekta
Življenjski trendi, kakor tudi trendi v turizmu,
gredo vse bolj v smeri aktivnega, zdravega in
trajnostno naravnanega preživljanja prostega
časa. Pri vsej poplavi različnih produktov na
trgu turizma sem strmel k ideji, da bi gostom
ponudili namestitev, ki bi hkrati bila poučna
in zanimiva, ter koristna za širšo lokalno
skupnost. Sam objekt se bo po končanju
projekta približeval cilju, da bo samozadosten,
saj bi naj z lastno sončno elektrarno proizvedel
zadostno količino električne energije in zbral
potrebno količino deževnice za lastne potrebe,
ter na ta način ne bi dodatno negativno
obremenjeval okolja. Gostje apartmajev
Cokla Zero bodo poleg že prej omenjenih
nadgradenj objekta in ob upoštevanju
nekaterih v naprej določenih pravil glede
bivanja (neuporabe svojih avtomobilov,
podrobnega ločevanja odpadkov, varčevanja
z vodo in premišljeno uporabo brisač)
nagrajeni z brezplačno uporabo e-prevoznih
sredstev, kar jim bo omogočalo raziskovanje
okoliških znamenitosti. S takšnim načinom
bivanja bodo bodoči gostje vsaj za nekaj
dni pripomogli k zmanjšanju obremenitev
na okolje in morda celo pričeli razmišljati
o samooskrbi doma. Ker je sodelovanje v
naši občini zelo dobro bomo v sodelovanju
Občino Zrečo uredili tudi ekološki otok za
odpadke, katerega namen bo ločevati odpadke
še bolj raznoliko/natančneje, kot to počnemo
danes. Članom društva upokojencev bodo ob
morebitni nezasedenosti apartmajev na voljo
e-kolesa, da jih bodo lahko preizkusili, in se
morda navdušili za ta način rekreacije. Zreški
taborniki bodo z zeliščnim vrtom poskrbeli za
prijetne vonjave in vzgojo zelišč. Osnovna šola
pa bo objekt lahko uporabila kot učilnico na
terenu, saj bodo učenci pri izbranem predmetu
na praktičnem primeru lahko videli nekatere
potrebne naprave za samooskrbo objekta.

Glede na to, da je vsebina projekta vedno bolj
aktualna, v prihodnosti pa bo njena izvedba
nujna, če bomo želeli ohraniti naravne lepote
in dokaj neokrnjen življenjski prostor, sem
prepričan, da je projekt trajnostno naravnan
in bo vzpodbudil tudi druge ponudnike in
goste k spreminjanju bivanjskih navad in
nadgradnji objektov.

i vlagatelj
Matej Kotnik, s.p.
partnerji
Društvo tabornikov Rod Zelena
Rogla
Občina Zreče
Osnovna šola Zreče

V prihodnosti bomo še iskali priložnosti
za sodelovanje na razpisih, saj je vsako
sofinanciranje dobrodošlo in pripomore k
lažji izvedbi zastavljenega cilja.

Društvo upokojencev Zreče

Nasvet bodočim prijaviteljem

do 26.948,55 EUR

S prijavo na razpis smo se tudi veliko naučili
glede samih pravil za izvedbo, ki jih takšen
razpis zahteva. Bodočim prijaviteljem
priporočam, da se že veliko pred objavo
razpisa začnejo pripravljati na projekt, in
da se ob morebitnih nejasnostih obrnejo
na svojo občino ter v našem primeru na
Razvojno agencijo Kozjansko, saj so njihovi
strokovni sodelavci zaradi veliko izkušenj
iz preteklosti zelo ustrežljivi in pripravljeni
pomagati z nasveti, za kar se jim ob tej
priložnosti tudi zahvaljujem.

sklad

višina odobrenega
sofinanciranja

EKSRP
faza projekta
v izvajanju

Matej Kotnik

Uspešnost projekta
Sam projekt je v zaključni fazi. Menimo, da
bo z zastavljenimi cilji in svojo raznolikostjo
ter vključenimi partnerji dosegel svoj namen
in služil kot primer dobre prakse še morebiti
drugim zainteresiranim.
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Projekt Bodimo EkoKul - čista narava je naša pravica
in odgovornost

»BODIMO EKOKUL«

i

vlagatelj
Društvo Eksena
partnerji
Xena d.o.o.
Šolski center Slovenske
Konjice - Zreče
L.Storitve d.o.o.
višina odobrenega
sofinanciranja
do 31.703,54 EUR
sklad
ESRR
faza projekta
v izvajanju
Motiv za prijavo projekta
V Društvu Eksena se med drugim zavzemamo
za uresničevanje človekovih pravic ter
trajnostni razvoj. Za prijavo na javni poziv
LAS s projektom »Bodimo EkoKul« –
čista narava je naša pravica in odgovornost
smo se odločili z razlogom, da prispevamo
svoj del k varovanju narave in ohranjanju
čistega in zdravega okolja v katerem živimo.
Menimo, da je skrb za varovanje okolja in
predvsem ozaveščanje otrok in mladostnikov
o tej tematiki velikega pomena saj, tako kot
pravijo, na mladih svet stoji.
Osnovni namen projekta je varstvo okolja
in ohranjanje narave skozi informiranje,
krepitev ozaveščanja o pomenu varovanja
okolja in spodbujanje pozitivnega in
aktivnega odnosa do narave.
Želimo si, da bi čim več posameznikov
aktivno pristopilo k projektu, saj verjamemo,
da le z aktivno udeležbo, s sodelovanjem
in združenimi močmi lahko dosežemo
napredek na področju varovanja okolja.

Ideja projekta
Za izhodišče našega projekta »Bodimo
EkoKul«
smo
uporabili
inovativen
koncept – da je pravica do čistega okolja
in ohranjanja narave dejansko ena izmed
temeljnih človekovih pravic, hkrati pa je
to tudi odgovornost vsakega posameznika.
Vzrok za nastanek operacije izhaja iz
razvojnih potreb območja (potreba po
krepitvi osveščenosti o pomenu varovanja
okolja in ohranjanja narave, potreba po
podpori aktivnostim, ki bodo prispevale k
izboljšanju stanja okolja, potreba po razvoju
možnosti za medgeneracijsko sodelovanje
in povezovanje, potreba po spodbujeni
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podjetniški aktivnosti in vzpostavljenih
partnerstvih v urbanih območjih).
Hkrati smo želeli s projektom spodbuditi
medgeneracijsko sodelovanje (med mladimi
in starejšimi) in prispevati k trajnostnemu
razvoju območja LAS »Od Pohorja do
Bohorja«.
S posebnim poudarkom na varovanih
območjih LAS želimo skozi projekt krepiti
tudi znanje in zavedanje o pomenu tovrstnih
območij ter s tem tudi o pomenu njihovega
varovanja in ohranjanja.

Uspešnost projekta
Ocenjujemo, da je do sedanja izvedba
projekta zelo uspešna in je vsekakor
dosegla svoj namen. Projekt skozi različne
oblike (delavnice, video učne vsebine,
e-novičnik, videospot, lutkovno predstavo,
pravljico…) na poučen in hkrati zabaven
ter ustvarjalen način otroke in mladostnike
spodbuja k temu, da jim bo mar za okolje,
v katerem živimo. Skozi različne pobude,
ki jih objavljamo na socialnih omrežjih in
v e-novičniku, spodbujamo k aktivnemu
osebnemu pristopu in sodelovanju pri
varovanju okolja tudi širšo javnost. Odzivi
so zelo spodbudni, otroci in mladostniki so
nad izvedenimi aktivnostmi navdušeni in
znanje o skrbi za okolje, ki so ga pridobili
skozi različne vsebine, aktivno vnašajo v
prakso.

Vizija projekta v prihodnosti
Produkti, ki so in še bodo nastali skozi
projekt, bodo tudi v prihodnosti lahko
služili za ozaveščanje otrok in mladostnikov
o varovanju okolja, saj so vsi javno dostopni
in naša vizija je, da jih še nadgrajujemo
in dopolnjujemo. Uporabljajo jih lahko
številne organizacije, institucije in šole za
vsebinsko nadgradnjo procesa.
Gre za izredno trajnosten projekt, ki na
inovativen in okolju prijazen način spodbuja
ljudi k spoštovanju človekove pravice do
okolja, in s tem prispeva k varovanju okolja
in ohranjanju narave.

Prijava na javni poziv LAS v
prihodnosti
Seveda, na podlagi uspešno izpeljanih
projektov in dosedanjega dela so se porodile
tudi nove ideje, ki jih vsekakor želimo
uresničiti, zato bomo tudi v prihodnje še
kandidirali za sredstva na javnem pozivu
LAS.

Nasvet bodočim prijaviteljem
Bodočim prijaviteljem svetujemo, da so pri
svojih projektih domiselni in inovativni,
ter da izhajajo iz tega, kako bodo najbolje
naslovili potrebe svojega okolja.
Ajda Bezenšek Špetič

Projekt Dežela Vile Eksena
Motiv za prijavo projekta
Vzrok za nastanek projekta izhaja iz razvojnih
potreb območja, kjer smo zaznali potrebo po
vzpostavitvi ustrezne infrastrukture primerne
za medgeneracijske aktivnosti, ki hkrati nudi
animacijske, poučne, prostočasne in druge
aktivnosti za preživljanje prostega časa ter
zdravega in aktivnega življenjskega sloga.

Ideja projekta
Kot smo že omenili, ideja za projekt izvira
iz razvojnih potreb območja, kjer smo
opazili pomanjkanje ustrezne infrastrukture,
primerne za medgeneracijske aktivnosti in
druženje. Hkrati pa smo našemu projektu
Dežela Vile Eksene želeli dodati inovativen
pristop, s katerim bi dosegli večjo vključenost
mladih in drugih ranljivih skupin na
področju varovanja okolja in ohranjanju
narave. Tako smo otroško–igralnemu parku
z večnamenskimi igrali dodali brezplačne
unikatne delavnice, s katerimi smo otroke in
mladostnike ter starše ozaveščali o pomenu
zdravega okolja, narave in zmanjševanju
onesnaževanja ter negativnih vplivov na
okolje.

tudi v prihodnosti kandidirali za sredstva
na javnem pozivu LAS. Menimo, da s tem
lahko veliko prispevamo k razvoju našega
mesta, kar je vsekakor naš cilj.

i vlagatelj
XENA d.o.o.

Nasvet bodočim prijaviteljem

partnerji

Svetujemo, da so pri idejah inovativni
in izhajajo iz lastnih izkušenj ter potreb
območja, na katerem delujejo.

Društvo Eksena

Ajda Bezenšek Špetič

Zavod Eksena Records
višina odobrenega
sofinanciranja
do največ 48.278,44 EUR
sklad
EKSRP
faza projekta
v izvajanju

»Kakšno veselje je gledati otroka, ki si igračo izdela
sam; je pri tem ustvarjalen, išče rešitve, možnosti,
spoznava razne materiale ter se pri vsem tem
uri v potrpežljivosti in vztrajnosti! Z veseljem
se udeležimo delavnic v Deželi vile Eksene, kjer
otroka tako zelo uživata. Zelo me veseli, da
se, sploh v današnjem času, ko je prenasičenost
raznoraznih (predvsem plastičnih) igrač, išče
okolju bolj prijazne rešitve in otroke ozavešča
o prijaznem ravnanju z našo naravo – kot se to
ozavešča na teh delavnicah. Hvala vam za to.«
(mamica Mojca E.)

Uspešnost projekta
Naš projekt Dežela Vile Eksena, otroško–
družinski park, je v okviru svojega
obratovalnega časa odprt za vsakogar in
dostopen vsakomur. Kot tak predstavlja
veliko pridobitev tako za okoliške prebivalce,
med njimi predvsem za otroke in ranljive
ciljne skupine, hkrati pa predstavlja
svojevrstno turistično privlačnost in v mesto
Šentjur privablja obiskovalce iz vse Slovenije.
Izvedene brezplačne delavnice »Spodbujanje
pozitivnega odnosa do okolja in narave« so
bile zelo obiskane in skozi njih smo znanje
o pomenu varovanja okolja na poučen,
zabaven in ustvarjalen način predajali
otrokom in mladostnikom, ki so bili nad
izvedenimi aktivnostmi navdušeni. Prav
tako tudi njihovi starši.

Vizija projekta v prihodnosti
Celoten projekt ima zelo pozitivne učinke na
okolje. Skozi izvajanje brezplačnih delavnic
smo otroke, mladostnike in druge ozaveščali
o pomenu varovanja okolja in ohranjanja
narave ter jih spodbujali, da vso pridobljeno
znanje vnašajo v vsakdanje življenje. Prav
tako igrala za otroke predstavljajo trajnostni
vidik, saj so narejene iz lokalnih naravnih
virov (les) ter imajo s tem tudi pozitiven
učinek na okolje. Skozi izveden projekt
imamo tudi možnost, da v Deželi Vile
Eksene še naprej izvajamo različne dejavnosti
za otroke in mladostnike ter nudimo prostor
za preživljanje kvalitetnega in aktivnega
prostega časa, kar bomo vsekakor zagotavljali
tudi v prihodnje ter naše aktivnosti še
dopolnjevali, razvijali in nadgrajevali.

Prijava na javni poziv LAS v
prihodnosti
Na podlagi uspešno izvedenega projekta
Dežela Vile Eksene so se porodile nove ideje
za dejavnosti in projekte, s katerimi bomo

»Z družino smo se udeležili »eko delavnic«
v Deželi Vile Eksene. Sinu in hčerki je bilo
zelo zanimivo, superjunaka Superman in
Sneguljčica pa sta jih popolnoma očarala.
Hkrati pa je bilo zelo poučno, saj je sin izdelal
svojo eko igračo – tovornjak. Naslednji dan
jo je z veseljem pokazal svoji sestrici. Igračo
je nadgrajeval z različnimi elementi, ki

jih je našel doma. Oba z možem sva navdušena
nad eko delavnicami v Deželi Vile Eksene, saj
na zelo atraktiven in inovativen način približajo
otrokom pojem odnos do okolja in spodbujajo
otrokovo domišljijo in ustvarjalnost. Želela bi si še
več tovrstnih delavnic, saj menim, da so izjemno
koristne za spodbujanje pozitivnega odnosa do
okolja in našega planeta.« (mamica Tina Z.)
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Ureditev območja protokolarnega objekta in prireditvenega
prostora pri Ipavčevi hiši v Zgornjem trgu

»IPAVČEV VRT«

i

vlagatelj
Občina Šentjur
partnerji
Čebelarsko društvo Šentjur pri
Celju
Razvojna agencija Kozjansko
Astit d.o.o.
višina sofinanciranja

Vrt, ki se nadaljuje iz dvorišča ohranjene
Ipavčeve hiše s Plečnikovim vodnjakom in
častitljivo staro lipo, se je priljubil domačinom
in obiskovalcem. Gotovo je doprinesel tudi
k dvema odličnima uvrstitvama v akciji
Turistične zveze Slovenije Moja dežela – lepa
in gostoljubna, v kateri je mesto Šentjur
doseglo tretje mesto v kategoriji Mala mesta,
Zgornji trg pa drugo mesto v kategoriji
Trška jedra, kar pomeni veliko priznanje
trudu naše občine za ohranjanje dediščine in
spodbudo za v bodoče.
Polonca Mastnak

49.920,44 EUR

Motiv za prijavo projekta

sklad

Ipavčev vrt je urbani javni prostor v okviru
starega trškega jedra, na katerem se izvajajo
najrazličnejše prireditve. Z ureditvijo vrta
s paviljonom smo tako razširili možnosti
izvedbe prireditev, predvsem pa hkrati
uredili tudi zunanji prostor za poroke, ki so
se doslej lahko izvajale samo v objektu.

ESRR
faza projekta
zaključen
Urejen vrt Ipavčeve hiše pridobiva
na prepoznavnosti
Spomnimo, da se je Občina Šentjur
s
projektom
»Ureditev
območja
protokolarnega objekta in prireditvenega
prostora pri Ipavčevi hiši na Zgornjem trgu«
prijavila na Javni poziv LAS od Pohorja do
Bohorja in uspešno pridobila sofinancirana
sredstva iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj, s katerimi je uredila vrt pod Ipavčevo
hišo, ki je obenem tudi muzej na temo slovite
rodbine zdravnikov in skladateljev Ipavcev.
V sklopu projekta se je uredilo območje
protokolarnega objekta in prireditvenega
prostora pri Ipavčevi hiši, vključno z
zasaditvijo Ipavčevega vrta, ki se ozira v
preteklost – zasajene so medovite rastline
in stare sorte, ki so to območje krasile v
preteklem stoletju. Ipavčev vrt tako prevzema
vlogo urbanega vrta Zgornjega trga.
Ipavčeva hiša z vrtom predstavlja osrednjo
točko Zgornjega trga v Šentjurju, s tipično
trško arhitekturo in ohranjeno veduto.
Občina Šentjur to priljubljeno lokacijo
protokolarnih, kulturnih in drugih
dogodkov ves čas nadgrajuje; tako je pred
leti v spomeniško zaščiteni stavbi tik ob
Ipavčevi hiši uredila glasbeno šolo, ki prav
tako nosi ime Ipavcev, obe stavbi že dalj časa
povezuje prireditveni prostor, t. i. šentjurske
križanke. Vse skupaj je zaokrožil urejen vrt
s krožno potjo, paviljonom iz kamnitih
portalov, domiselnimi zasaditvami ter
kotički za fotografiranje. Na vrtu se izvajajo
različni protokolarni dogodki, je pa tudi
prostor druženja ob različnih priložnosti. Z
nameščeno dvižno ploščadjo je vrt dostopen
za invalide.
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Ideja projekta
Ideja projekta je bila zaokrožiti prireditveni
in protokolarni prostor ob Ipavčevi hiši v
Zgornjem trgu in ga povezati v celovito
ponudbo, ki vključuje kulturno dediščino
območja Zgornjega trga ter urbani naravni
prostor z bližnjim čebelnjakom.

Uspešnost projekta
Ipavčev vrt je z izvedbo projekta zasijal v
vsem svojem sijaju in je od samega zaključka
naprej sestavni del prireditev v Zgornjem
trgu, z dodatno ponudbo čebelarstva in
čebelarskih izdelkov pa smo popestrili
turistično ponudbo predvsem za ciljne
skupine otrok, učencev in starejših.

Vizija projekta v prihodnosti
Ipavčev vrt je sestavni del turistične in
prireditvene ponudbe Zgornjega trga v
Šentjurju. Z nadaljnjim urejanjem okoliških
objektov z ureditvijo Zgodbarne – prostora
za medgeneracijsko druženje in prenos
zgodovinske in kulturne dediščine med
generacijami, bo območje dobilo še dodatne
vsebine in tako postalo osrednje kulturno
prizorišče v Občini Šentjur.

Prijava na javni poziv LAS v
prihodnosti
Da, tudi v prihodnje bomo kandidirali za
sredstva na javnih pozivih LAS, saj je idej
še veliko in zunanji viri financiranja so
dobrodošli pri njihovem uresničevanju.

Nasvet bodočim prijaviteljem
Čeprav so javni pozivi LAS administrativno
zahtevni, vas naj to ne odvrne od prijave. Vsi
na območju LAS Od Pohorja do Bohorja si
želimo, da bi se izvedlo čim več projektov, ki
imajo širši družbeni vpliv, predvsem pa, da
bogatijo ponudbo območja.

Odprto učno okolje za vse generacije
Motiv za prijavo projekta
V eni izmed enot vrtca (KS Špitalič) se je
skozi zadnje desetletje zaznaval upad števila
otrok, kar je začelo ogrožati obstoj vrtca
in šole v kraju. Ker sta vrtec in šola gonilo
razvoja manjših krajevnih skupnostih in
ker smo v kraju zaznali velik neizkoriščen
potencial, ki se je kazal na področju kulturne
dediščine in naravnih danosti, se nam je zdelo
pomembno, da »osvetlimo« danosti, ki so in
ki bodo v družbi, v katero prihajamo ključne
za optimalen razvoj otrok in kvaliteto bivanja
družine. Hkrati smo zaznali stisko krajanov,
ki so počasi izgubljali vero v Špitalič. V
bližnjih KS smo v preteklosti že prišli v stik
s podobnimi izkušnjami, zato se nam je zdelo
smiselno se med sabo povezati in izmenjati
izkušnje ter dosedanjo prakso še nadgraditi.
Že sami pogovori z bodočimi partnerji v
projektu z območja občine Slovenskih Konjic
in Zreč (Stranice) so nam dali vedeti, da smo
na dobri poti, saj se je vsakič pokazal nov že
skoraj pozabljen zaklad doline. Ne gre pa
zanemariti tudi strokovne podpore Zavoda
Anima Mundi, ki ima bogate izkušnje na tem
področju in nam je pomagal pri načrtovanju
vsebine projekta.

Ideja projekta
Ideja izhaja iz potrebe po spoznavanju bogate
zgodovine kraja, povezane z Žičko kartuzijo,
ki je bila med 13. in 18. stoletjem gonilo
razvoja Doline svetega Janeza Krstnika in
navdih z vplivom po celi Evropi ter želje, da
ozavestimo prednosti, ki jih imajo lokacije na
krajevnih skupnostih za razvoj otrok. V času,
ko se kot družba veliko sprašujemo o svoji
identiteti, ko vedno bolj vidimo, da otrokom
v odraščanju primanjkuje bivanja in izvajanja
dejavnosti v naravi, samostojnosti ter socialno
čustvenih veščin, je podeželsko okolje zelo
primerno za spodbujanje teh področij. In že
samo ime Špitalič, pomanjševalnica besede
»špital« – bolnišnica; njegov prvotni namen
– nuditi gostoljubje popotnikom, oskrbovati
»Zgornji samostan«. To simboliko kraja in
njegovo poslanstvo z lahkoto prenesemo v
današnji čas, saj vrtec in šola izpolnjujeta
njegovo poslanstvo še danes. Tukaj je še vedno
središče, ki oskrbuje krajane in mimoidoče
na več ravneh. In ta del smo želeli ozavestiti
domačinom kot tudi vsem ostalim. Projekt je
bil odskočna deska za oživitev Janezove doline.
Kot rečeno, je bila osnova projekta kulturna
in naravna dediščina, zato je bilo nujno, da so
v projekt vključene lokacije, ki jih povezuje
Konjiška Gora: Slovenske Konjice – Špitalič –
Stranice.

razvoju svojih dejavnosti, ki so podkrepljene z
znanji projekta. Ena izmed glavnih misli, ki je
prav tako pomembna in se je upoštevala med
projektom je »od ljudi, za ljudi«. Okoliščina,
ki je na koncu projekta onemogočila
takojšnje evalvacijo, predstavitev projekta ter
nadaljevanje, je bila začetek korona krize, ki je
preprečila mednarodno konferenco, na kateri
bi se izmenjala dognanja ter se pripravila
podlaga za naprej. Prav tako so določene
aktivnosti obstale, kar ni pozitivno vplivalo
na nadgrajevanje začetega dela. Vendar bomo
ta čas še toliko bolj izkoristili, da pokažemo
pomen teh lokacij.

Vizija projekta v prihodnosti
Delo znotraj projekta je v tem obdobju
pokazalo, da je zelo aktualno. Območja, ki
posedujejo takšne naravne danosti in kulturno
dediščino, je potrebno še toliko bolj negovati
in varovati, saj so idealni prostor za rast otroka
v vseh možnih pogledih in zmanjševanje
posledic korona krize, ki bo pokazala veliko
stranskih učinkov, ki se že kažejo. In kot že
rečeno, lahko to obdobje izkoristimo v prid
tem, skoraj pozabljenim lokacijam, ki lahko
prav v tem času s svojo bogato vsebino nudijo
veliko oporo.

Prijava na
prihodnosti

javni

poziv

LAS

i vlagatelj
Vrtec Slovenske Konjice
partnerji
Fijavž Uroš transport d.o.o.
Krajevna skupnost Stranice
Splošna knjižnica Slovenske
Konjice – TIC
Krajevna skupnost Špitalič
Društvo Kartuzijanska
konjenica Špitalič
višina sofinanciranja
36.951,39 EUR
sklad
EKSRP
faza projekta
zaključen

v

Vsekakor je to naša želja, saj želimo naše
začeto delo nadgrajevati, in sicer v smeri
razvoja samooskrbe. Področje, za katero
imamo vse danosti, samo začeti je potrebno.
Ta kriza nam je dala tudi jasen uvid, da je
izjemnega pomena delo z družinami, sploh v
predšolskem obdobju in menim, da imamo
krasne temelje za kvalitetne vsebine.

Nasvet bodočim prijaviteljem
Projekt je zahteval veliko energije, vizije,
sodelovanja,
povezovanja,
spodbujanja
in negovanja … Glede na videne učinke,
zadovoljstvo uporabnikov in delo, ki dejansko
pripomore k trajnostnem razvoju našega bisera
– slovenskega podeželja, je vredno verjeti v
idejo in vztrajati, da pride tudi do izvedbe, saj
so rezultati izjemni. Pomembno pa je izbrati
partnerje, ki si delijo vizijo in skupaj stremijo

k uresničitev le-te. In mi smo imeli to srečo, da
smo v projektu sodelovali s takšnimi partnerji:
Fijavž Uroš transport d.o.o., Splošna knjižnica
Slovenske Konjice, KS Špitalič, KS Stranice,
Društvo kartuzijanska konjenica Špitalič. Seveda
je pri tem potrebna dobra strokovna podpora
projekta, ki sta jo v našem projektu zelo uspešno
opravila zakonca Lavin iz Zavoda Anima Mundi.
Tomaž Popović, ravnatelj Vrtca Slovenske Konjice

Uspešnost projekta
Izvedba projekta je enako in še bolj
pomembna, kot sama zasnova. Zasnova je
temelj, pogoj, ki omogoča dobro izvedbo.
V našem primeru smo glede na odziv in
vpletenost v izvajanje projekta krajanov
lahko zelo zadovoljni. Začetno previdnost je
nadomestila želja po sodelovanju, hkrati pa
so se udeležencem odpirali novi pogledi na
potencial, ki obstaja ter s tem nove možnosti.
Beležimo primere, da so krajani začeli delati na
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Bogata
zgodovina
in
dediščina,
neokrnjena narava, dobre prometne
povezave so neizmeren potencial razvoja
območja Občine Šentjur. Ob zavedanju
enakomernega razvoja celotnega območja
so prav sredstva LAS tista, ki omogočajo
tako javna kot zasebna vlaganja v
izboljšanje ponudbe in življenja tudi
izven urbanih območij. Občina Šentjur se
zaveda, da je program CLLD eden ključnih
instrumentov razvoja podeželja. V prihodnje
si bomo prizadevali za spodbujanje takšnih
projektov in programov, ki bodo imeli
čim širši vpliv tako na območje lokalne
skupnosti kot celotnega LASa. Tako bodo
sofinancirani projekti imeli večji učinek na
razvoj območja in s tem bogatili življenje
prebivalcev (Občina Šentjur).

Občina Dobrna že več let sodeluje z LAS
»Od Pohorja do Bohorja«. V teh letih je
bilo uspešno izvedenih kar nekaj projektov,
ki so prispevali k razvoju območja. Želimo
si uspešnega sodelovanja še naprej, z željo
po realizaciji projektov, ki bodo prispevali
h gospodarskemu in turističnemu razvoju,
boljši kakovosti življenja prebivalcev, varstvu
okolja, ohranjanju naravne in kulturne
dediščine …, vse z ustrezno finančno
podporo. Idej in potreb je veliko …

Vizija razvoja območja LAS
»Od Pohorja do Bohorja« v
okviru pobude LEADER

Vizija za prihodnost v okviru LAS je razvoj
možnosti za kvalitetnejše življenje v občini
Dobje, pri čemer sta prednostni skupini
mlajši in starejši občani, katerim želimo
nuditi pestro dogajanje in razvoj na vseh
področjih (občina Dobje).
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Občina Zreče že vrsto let zelo aktivno
sodeluje z LAS »Od Pohorja do Bohorja«,
tako pri oblikovanju strateških dokumentov,
kot pri izvajanju projektov. Skupaj z
različnimi partnerji (društva, zavodi, GIZ,
Krajevne skupnosti, turistične kmetije …)
smo uspešno izvedli že veliko projektov, ki so
vsak na svoj način obogatili celotno območje
LAS. Želimo si, da zelo velik prispevek
Lokalnih akcijskih skupin k lokalnemu
razvoju prepoznajo tudi odločevalci pri
pripravi Programa razvoja podeželja za
naslednjo finančno perspektivo in jim
zagotovijo ustrezno finančno podporo.
Prepričani smo namreč, da atraktivnih
projektnih predlogov znotraj območja LAS
ne manjka.

Preko LAS projektov želi Občina Vitanje
izboljšati pogoje za razvoj kakovosti življenja
občanov, razvoj turizma, povezanost vseh
deležnikov turizma s prebivalstvom in
gospodarstvom. Z zadnjim uspešnim
projektom Vzpostavitev TIC Vitanje smo in
bomo združili vse deležnike na enem mestu
s Centrom Noordung ter tako povezali
kraj in občane s svetom. Vse to predstavlja
dodano vrednost razvitosti občine in bo
prispevalo k še večji prepoznavnosti ob
sočasni zagotovitvi ustrezne infrastrukture
po celotnem območju. Ob skrbi za zdravo
in čisto okolje ter pitno vodo je potrebno
skrbeti za neokrnjeno naravo, kar v Vitanju
imamo in kot tako želimo zapustiti našim
zanamcem. 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.

Želeli bi dolgoročno izboljšati pogoje za
čim boljšo kakovost bivanja lokalnega
prebivalstva ter turistične privlačnosti
območja, s poudarkom na skrbi za zdravo
in čisto okolje, samooskrbi, učinkoviti rabi
energije, zagotovitvi ustrezne infrastrukture
tudi v bolj oddaljenih delih občine. Želeli
bi spodbuditi tudi podjetnost tukaj živečih
ljudi (občina Slovenske Konjice).
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Utrip občin LAS »Od Pohorja do Bohorja«
Občina Dobje zaključuje letošnje investicije v občini na podlagi sprejetega proračuna

za leto 2020. Ocenjujemo, da smo uspešno realizirali vse zadane naloge, kjer je bila
investitor občina. Osnovna šola Dobje ima v celoti novo podobo, saj smo letos zamenjali
ograjo okoli šolskega igrišča, v letu 2021 pa ima občina Dobje, v kolikor bomo uspešni
na razpisu, namen uresničiti vizijo tako mladih kot malce manj mladih, in pri osnovni
šoli Dobje urediti igrišče za odbojko na mivki.
Na področjih, kjer smo imeli podpisane pogodbe kot soinvestitor, v letošnjem letu
nismo začeli z ureditvijo prehoda za pešce z umirjevalnimi ukrepi na cesti R2-424, saj je
Direkcija trenutno še v fazi izbire izvajalca. Investicija se bo pričela v začetku leta 2021.
Z izgradnjo prehoda bomo v bližnji okolici šole in širše zagotovili večjo varnost občank
in občanov, predvsem pa otrok.
Ena izmed glavnih nalog občine je oskrba prebivalcev z eksistenčnimi dobrinami, zato bo
v naslednjem proračunskem obdobju zaselek Lažiše–Loke dobil svoj vodovodni sistem.
Občinska uprava pripravlja dokumentacijo za prijavo na razpis za pridobitev sredstev za
razvoj regij, na katerem bomo kandidirali s projektom komunalne opreme obrtne cone.
Investicijska vrednost je ocenjena na 500.000 EUR. V prihajajočem letu bo občina s
pomočjo razpisnih sredstev pristopila h komunalni ureditvi obrtne cone Zgornje Brezje.
V letu 2020 je Kulturni dom Dobje dobil popolnoma novo zunanjost, kar pa je bila tudi
največja investicija letošnjega leta. Sedaj je potrebno prenoviti še notranjost kulturne
dvorane, kar bo predvidoma izvedeno v letu 2021. Zaradi pojava epidemije je družabno
življenje v spomladanskih mesecih počasi zamrlo, v poletnih mesecih pa so odpadle vse
večje prireditve, med drugim tudi tradicionalni Pokaži kaj znaš. Držimo pesti, da se bo
življenje kar najhitreje vrnilo na stare tirnice in steklo normalno dalje.

Na poti v trajnostno mobilnost po urejenih kolesarskih poteh s
KOLESCEM
Občina Šentjur je z uspešno zaključeno drugo fazo dokončala prenovo in ureditev kolesarske
poti ter pešpoti ob Pešnici skozi celotno mesto – od blokovskih naselij, mimo vrtcev,
športnega parka, upravnega središča, do ZD, železniške in avtobusne postaje ter trgovskih
središč v industrijsko–obrtnih conah. Sedaj so tako celostno urejene površine za kolesarje
in pešce/sprehajalce ob zelenih površinah mesta, stran od prometno preobremenjene
regionalke, s čimer se uspešno zasledujejo cilji trajnostne mobilnosti, ki si jih je občina
skupaj z občani zastavila v okviru Celostne prometne strategije.
Prav tako je dograjena kolesarska povezava med OŠ Hruševec in P+R parkiriščem pri
Zdravstvenem domu Šentjur: izvedena je dograditev kolesarske povezave v naselju
Hruševec, nato poteka kolesarska povezava po lokalni cesti skozi podvoz v sistemu
»sharrow« in javni poti vse do parkirišča P+R pri ZD Šentjur.
Zaključena pa je tudi je gradnja pločnika in kolesarske steze Stopče–Grobelno. Omenjena
trasa bo sestavni del nove kolesarske povezave, za katere je občina zagotovila evropska
sredstva iz Dogovora za razvoj regij, in sicer na relaciji Celje–Štore–Dramlje in Šentjur–
Grobelno. Za obe kolesarski povezavi se izdeluje projektna dokumentacija, občina
pridobiva zemljišča, oziroma jih je že uspela zagotoviti.

Načrtujemo Mestni park Livada – za kvalitetno druženje vseh generacij
Občina Šentjur je pred časom kupila zemljišče na levem bregu Pešnice, t.i. območje »pod
križem«, z namenom, da te površine ohrani zelene kot osrednjo točko v središču mesta.
Izdelala je projekt Mestnega parka Livada, ki vsebuje številne elemente z namenom, da park
postane središče medgeneracijskega druženja, sprostitve, aktivnega preživljanja prostega
časa in obenem ostane zelena oaza. Tako so predvidene sprehajalne poti s klopcami,
zanimivimi zasaditvami, prireditveni prostor, igrala za otroke, poligon za kolesarje (pump
track), kotički za piknik, postajališče za avtodom, seveda pa tudi obeležja iz mejnikov
lokalne zgodovine. Po izgradnji podhoda pri OŠ Franja Malgaja Šentjur v okviru krožišča
se bosta tako s promenado tudi fizično povezala znameniti Zgornji trg in spodnji del
sodobnega mesta. Projekt je še v razpravi, širše javne predstavitve za občane pa zaradi
epidemioloških razmer letos ni bilo mogoče izvesti. Ideje in predlogi bodo še upoštevani,
saj je cilj narediti park po meri ljudi, istočasno pa občina išče tudi vire sofinanciranja. Gre
za dolgoročno rešitev, ki se bo fazno dograjevala v skladu s finančnimi zmožnostmi.
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Digitalizacija kulturne dediščine v Občini Dobrna
Javni zavod za turizem, šport in kulturo Dobrna se je uspešno prijavil na Javni
razpis za dvig kompetenc v turističnih destinacijah v letih 2020–2021, ki je bil
kasneje preoblikovan v luči razmer Covid 19. Operacija Digitalizacija kulturne
dediščine v Občini Dobrna traja v obdobju 1. 1. 2020 – 15. 10. 2021. Vrednost
celotne operacije znaša 174.520,99 EUR z DDV, pričakovano sofinanciranje znaša
134.923,18 EUR, kar predstavlja 90 % vseh upravičenih stroškov.
V okviru operacije načrtujemo oblikovanje novih doživetij, ki jih bodo obiskovalci
Dobrne doživeli z vsemi čuti in ki jih bodo napolnila s takšno eksplozijo pozitivnih
občutij, da jih bodo želeli deliti z drugimi. Doživetja Dobrne bodo prilagojena
gostu in hkrati jih bodo gostje lahko prilagodili sebi. Integralno turistično doživetje
kulturne dediščine Dobrne bo z novo mobilno aplikacijo obogatene resničnosti
VisitDobrna spodbujalo gosta k vključevanju ter uporabo interaktivnih digitalnih
izkušenj in interakcijo z lokalno skupnostjo s prikazom starih običajev in obrti.
Do sedaj smo izvedli sledeče aktivnosti projekta:
• Digitalizacija zunanjosti (3 D model) treh enot kulturne dediščine in sicer
Črne kuhinje pri Šumej, Zdraviliškega doma in Vovkovega mlina.
• 3 D fotografiranje notranjosti zgoraj omenjenih enot kulturne dediščine za
oblikovanje treh novih turističnih produktov.
• Izvedba treh izobraževanj za zaposlene v turizmu in turistične ponudnike
(Storytelling, Gost v središču pozornosti in Zeleni turizem).
Načrtujemo še:
• Oblikovanje 5-zvezdičnih doživetij.
• Nabava opreme za ureditev izkustvenega centra (pametna miza, informacijska
stojala in VR očala za boljšo interpretativno izkušnjo).
• Izdelava mobilne aplikacije VisitDobrna.

•

Vodenje operacije.		

POHORKA – Izboljšanje stanja traviščnih, vodnih in
manjšinskih gozdnih habitatov ter zagotavljanje mirnih
con na Pohorju
Projekt, sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, se bo
izvajal v kar treh statističnih regijah (Podravje, Koroška in Savinjska) do
junija 2023, upravičeni stroški pa znašajo preko 2 mio EUR.
Iz projekta je za aktivnosti Občine Zreče (na območju Rogle) predvideno
financiranje v višini 347.201,00 EUR.
Aktivnosti, ki jih bomo izvedli v sklopu projekta so:
• postavitev 500 m ograje za ločevanje košene in pašne površine,
• novelacija vsebin in zamenjava poškodovanih obstoječih
informacijskih tabel na lokaciji razglednega stolpa – območje
Lovrenška barja,
• nadgradnja obstoječe brunčane poti na Lovrenških jezerih (265 m)
ter novi krak proti Mašin žagi (300 m),
• priprava interpretacije z interaktivnim pristopom – namen:
obiskovalcem na zanimiv način predstaviti dve vrsti dvoživke (veliki
pupek in hribski urh),
• izdelava lesnih totemov za označevanje mirnih con (20 novih
lesenih totemov z oznakami in 10 nadgradnja obstoječih)
• oprema za interpretacijski center na Rogli:
• interpretacijska oprema (3D modeli vrst, animacijsko–didaktični
modeli, simulacije procesov, razstavni paneli, razstavni eksponati,
fototapete, didaktični pripomočki, makete območja, zunanja
interpretacijska oprema (oprema in izvedba s certifikatom),
• pohištvo (vitrine, stoli, mize, pulta),
• IKT (LCD/TV sprejemniki, LCD projektor, platno, računalnik,
drobna IKT oprema).
Največji del sredstev za opremo (170.080,00 EUR) je namenjenih za
nadgradnjo interpretacijskega centra na Rogli.
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Občina Slovenske Konjice bo tudi v prihodnjem letu veliko sredstev občinskega

proračuna namenila investicijam; tu bi izpostavili nekaj večjih kot so izgradnja sekundarne
kanalizacije, obnova cerkve v Žički kartuziji, dokončanje prizidka Zdravstvenega doma,
izgradnja krožišča v Tepanju ter obnova kar nekaj lokalnih cest kot tudi javnih poti.
Prav tako bomo še naprej sofinancirali delovanje društev v občini ter podpirali razvoj podeželskih
območij s pomočjo razpisov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja, nakupa dodatkov
za zorenje gnojevke, nakupa čebeljih panjev in medovitih sadnih dreves starih sort.

Investicije Občine Vitanje v preteklem in tem letu
Proračun je skupna denarnica vseh občank in občanov Občine Vitanje. To skupno denarnico
polni deloma država s prihodki naših plačanih davkov in prispevkov, nekaj je drugih virov.
Več kot 60% izdatkov je vezanih na zakonsko določene naloge in izdatke, stroškovno zahtevno
je izvajanje javnih služb, nekaj stane delovanje sistema. Nazadnje ostane tisto, s čimer Občina
sploh lahko samostojno razpolaga – sredstva za investicije.
V letu 2020 je Občina Vitanje prenovila kar nekaj cestnih odsekov na podeželju in parkirišč
v naselju, komunalno opremila gradbene parcele na lepi lokaciji nad Vitanjem, posodobila
nadzorni sistem vodovoda, uredila odvodnjavanje na cestnih priključkih blizu centra, pridobila
projektno dokumentacijo za nove posodobitve sistemov in objektov, izvedla geodetske storitve
in odmere, kupila urbanistično pomembne objekte in opremila turistično pisarno.
V letu 2021 planiramo preplastitev in posodobitev cestnih odsekov v skupni dolžini preko 2,5
km, obnovo strehe na delu graščine, prenovo sistema vodooskrbe v Vitanju in delno v Breznu,
delno obnovo cestne razsvetljave, obnovitvena dela v Ksevt, izvedbo 1. faze športnega parka,
priprava idejne in projektne dokumentacijeter dokončanje investicije na športnem igrišču
(garderobe, parkirišča …).

Lokalni ponudniki hrane in rokodelskih izdelkov na območju
LAS »Od Pohorja do Bohorja«
LAS »Od Pohorja do Bohorja« se je
pridružila pobudi za podporo lokalnih
ponudnikov hrane in domačih produktov na
območju naše LAS. V tem nepredvidljivem
in občutljivem času je lokalna, raznovrstna
in kakovostna hrana, ki je na dosegu roke, še
kako pomembna. Prav tako pa se z nakupom
izdelkov rokodelcev in umetnikov podpre
njihov obstoj, ustvarjanje in ohranjanje
rokodelske dediščine.
Seznam lokalnih ponudnikov je objavljen na
spletni strani LAS »Od Pohorja do Bohorja«:
https://www.las-pohorje-bohor.si/Lokalniponudniki/
Povezava
do
ponudnikov
lokalnih
ponudnikov naše LAS pa je aktivna tudi na
spletni strani Programa razvoja podeželja.
https://www.program-podezelja.si/sl/
Seznam sproti dopolnjujemo in ažuriramo.
Vabljeni, da podprete lokalno!
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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
MGRT)

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

•

administrativna
kontrola
morebitne dopolnitve vloge

vloge,

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

usmeritve ter podpora
vodilnega
partnerja
upravičencem

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

