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RPP – PODEŢELJE PRIHODNOSTI OD POHORJA DO BOHORJA 
 
1. UVOD 
 
Leta 2003 se je sedem občin - Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, 
Vitanje in Zreče - odločilo medsebojno razvojno povezati, skladno z usmeritvami 
Ministrstva za kmetijstvo, in pristopiti k pripravi skupnega razvojnega programa 
podeţelja. Decembra 2003 se je uspešno končala preveritvena faza projekta, ki je 
opredelila skupni interes področja in na tej podlagi je lahko zgoraj omenjenih sedem 
občin kandidiralo za sredstva, ki jih je namenilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano za razvoj podeţelja. Omenjeni projekt je bil sprejet, tako da je Občina 
Šentjur kot prijavitelj projekta marca 2004 z Ministrstvom za kmetijstvo podpisala 
pogodbo o delnem sofinanciranju razvojnega programa podeţelja zgoraj omenjenih 
sedmih občin, preostali del sredstev pa skladno s pogodbo zagotavljajo občine iz 
svojih proračunov. 
 
 
2. PREDSTAVITEV OBMOČJA 
 
2.1 Predstavitev lokalnih skupnosti 
 
OBČINA DOBJE 
 
Občina Dobje je bila ustanovljena leta 1998, z delovanjem je pričela 1.januarja 1999. 
Površina občine je 17 km2, sestavlja jo 13 naselij, v katerih ţivi 1.006 prebivalcev. 
Povprečna gostota poseljenosti na kvadratni kilometer znaša 57 prebivalcev. Občina 
sodi v upravno enoto Šentjur. 
 
Naselja, ki sestavljajo občino Dobje, so naslednja: Dobje, Laţiše, Brezje pri Dobju, 
Završe, Škarnice, Večje Brdo, Jezerce, Ravno, Suho, Repuš, Slatina pri Dobju, Gorica 
pri Dobju, Presečno. 
 
Večino območja občine Dobje leţi v preteţno hriboviti pokrajini (predalpski svet). 
Kljub temu je prometni poloţaj občine ugoden, saj čez občino potekata dve 
pomembnejši prometnici: Rimske Toplice – Jurklošter – Dobje – Kozje in Šentjur – 
Dobje – Sevnica. 
 
Neugoden reliefni poloţaj vpliva na pogoje za kmetijsko pridelavo. Na prisojnih legah 
in ozkih dolinah so pogoji za kmetijsko pridelavo boljši, medtem ko na severnih in 
severovzhodnih legah prevladujejo mešani gozdovi. Večjo intenziteto pridelovanja 
omogoča tudi velika razdrobljenost kmetijskih površin, saj v povprečju razpolaga 
posamezna kmetija s 4,5 ha kmetijskih zemljišč. Število kmetij v občini Dobje je 152. 
 
Edini večji gospodarski subjekt v občini je Hrib Dobje, ki se preteţno ukvarja s 
predelovalno in trgovsko dejavnostjo. Na območju občine deluje 42 poslovnih 
subjektov, od tega se jih največ ukvarja z prevozi (13), javnimi storitvami (11), 
trgovino (4), gradbeništvom (4). 
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V zadnjih letih se je na območju občine začel razvijati turizem. Zanimivosti za turiste 
predstavljajo obnovljena Kozjanska domačija Pr´Šafarji, turška lipa na starem trgu, 
nastanitvene kapacitete v apartmaju Salobir in stari trg v Dobju.  
 
Tradicionalne prireditve: Pokaţi kaj znaš, Vaške igre in Srečanje pevskih skupin, ki 
ohranjajo staro ljudsko izročilo. 
 
 
OBČINA DOBRNA 
 
Občina Dobrna je bila ustanovljena leta 1998. Občina Dobrna se razprostira na 31,7 
km2, v občini je 11 naselij. Na  območju občine ţivi nekaj več kot 2.100 prebivalcev, 
kar pomeni v povprečju 66 prebivalcev na kvadratni kilometer. Občina spada v 
upravne enoto Celje. 
 
Občino Dobrna je razdeljena na 11 naselij: Brdce nad Dobrno, Dobrna, Hramše, 
Klanc, Loka pri Dobrni, Lokovina, Paroţ, Pristova, Strmec nad Dobrno, Vinska Gorica, 
Vrba, Zavrh nad Dobrno. 
  
Na področju kmetijstva prevladuje reja goveda, pridelava vrtnin, okrasnih rastlin 
semen in sadik. Temeljna problema, ki oteţujeta večjo intenzivnost pridelovanja sta 
razdrobljenost kmetijskih zemljišč in majhna površina kmetij. Skupno število kmetij 
na območju občine je 175, največ se jih ukvarja  z mešano ţivinorejo, pašno  
ţivinorejo in mešano rastlinsko pridelavo s  ţivinorejo.  
 
Največja gospodarska druţba v občini so Terme Dobrna z nekaj stoletno tradicijo. 
Vseh poslovnih subjektov v občini je 87, od tega se jih največ ukvarja z javnimi in 
osebnimi storitvami (27), trgovinsko dejavnostjo in popravilom motornih vozil (12), s 
prometom (10), gradbeništvom (10), nudenjem gostinskih uslug (8), predelovalnimi 
dejavnostmi (6).  
 
Kot je zgoraj omenjeno so Terme Dobrna nosilec turističnega razvoja občine. Prvi 
zapisi o termah se pojavljajo leta 1403. Terme Dobrna so znane po naravnem 
zdravilnem vrelcu, ugodni klimi, zdraviliškem parku. V občini se nahaja še nekaj 
elementov kulturne in naravne dediščine, ki so zanimivi za obiskovalce. Območja 
naravne dediščine predstavljajo Krajinski park Paški Kozjak, soteska Hudičev graben, 
Zdraviliški park, Izvir Dobrnice, Termalni vrelec. Kulturna dediščina na območju 
občine Dobrna: Kačji in Novi grad, Markov mlin, Črna kuhinja, sakralni objekti, stara 
kavarna. 
 
Tradicionalne prireditve: Poletna noč pod kostanji, Pokop pusta, Ţive jaslice v jami 
Ledenica, prireditve v sklopu občinskega praznika. 
 
 
OBČINA OPLOTNICA 
 
Ustanovitev občine Oplotnica sega v leto 1998. Občina Oplotnica leţi pod 
jugovzhodnim delom Pohorja, njena površina je 33,2 km2. V 21 naseljih ţivi 3.951  
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prebivalcev, kar pomeni 119 prebivalcev na kvadratni kilometer.  
 
Občino Oplotnica sestavlja 21 naselij: Boţje, Brezje pri Oplotnici, Čadram, Dobriška 
vas, Dobrova, Gorica pri Oplotnici, Koritno, Kovaški vrh, Lačna Gora, Malahorna, 
Markečica, Okoška Gora, Oplotnica, Pobreţ, Prihova, Raskovec, Straţa pri Oplotnici, 
Ugovec, Zg. Grušovje, Zlogona Gora in Zlogana vas. 
 
V dolini sta najbolj razvita poljedelstvo in vinogradništvo, ţivinoreja in gozdarstvo pa 
sta bolj izrazita na pobočjih Lačne Gore, Fošta, Gorice in Okoške Gore, ki se počasi 
vzpenja proti Pohorju. Število vseh kmetov v občini je 287, največ se jih ukvarja z 
mešano ţivinorejo, pašno ţivinorejo, mešano rastlinsko pridelavo. V občini Oplotnica 
je bilo včasih dosti mlinov in ţag na vodni pogon, saj je to območje bogato z vodnimi 
viri. 
 
Vseh gospodarskih subjektov v občini je 145. Največ se jih ukvarja z javnimi in 
osebnimi storitvami (29), trgovinsko dejavnostjo (24), predelovalnimi dejavnostmi 
(23), prometom (16), gradbeništvom (14), gostinstvom (13), nepremičninami (13). 
  
Občina je bogata z elementi naravne in kulturne dediščine. Večje zanimivosti za 
obiskovalce predstavlja Graščina s pristavo, številni sakralni objekti (cerkve, kuţna 
znamenja), črna kuhinja na Malahorni, ţarna grobišča na Brinjevi gori, ostanki rimske 
ceste, elementi stare kmečke arhitekture. Po občini poteka Podpohorska vinsko 
turistična cesta. 
 
Naravna dediščina na območju občine Oplotnica: park v centru Oplotnice (stari divji 
kostanji), območje Partovec (zaščiteno območje z jezerom), potok Oplotniščica, 
rimski kamnolom Kranjčev pruh. 
 
Tradicionalne prireditve, ki potekajo v občini: Povorka ljudskih običajev, Srečanje 
ljudskih pevcev in godcev, Jesenski turistični dnevi, Velikonočni pohod, Martinovanje 
na prostem. 
 
 
OBČINA SLOVENSKE KONJICE 
 
Občina Slovenske Konjice, z 97,8 km2 površine predstavlja drugo največjo občino na 
projektnem območju. Juţni del občine omejuje pogorje Konjiške gore, severni del 
sega v Dravinjsko dolino. V 58 naseljih ţivi 13.937 prebivalcev, v povprečju skoraj 
143 prebivalcev na kvadratni kilometer (največja gostota poselitve na obravnavanem 
območju).  
 
Na ravninah v Dravinjski dolini so ugodni pogoji za intenzivno poljedelstvo, medtem 
ko se je na gričevnatih pobočjih razvilo vinogradništvo in sadjarstvo. Čez občino 
Slovenske Konjice poteka Podpohorska vinsko turistična cesta – VTC 10. Skupno 
število kmetov v občini je 728, prevladujejo kmetije z mešano ţivinorejo, mešano 
rastlinsko in ţivinorejsko pridelavo, zelo velik je deleţ trajnih nasadov – nasadi vinske 
trte in sadovnjaki. 
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Vseh poslovnih subjektov v občini je 967, največ se jih ukvarja z predelovalnimi 
dejavnostmi (190), javnimi in osebnimi storitvami (177), gradbeništvom (115), 
poslovnimi storitvami (110), prometom (59), gostinskimi storitvami (51). 
 
Turistična ponudba v občini je dobro razvita, saj je na tem območju veliko lokacij, ki 
so zanimive za obiskovalce in turiste. Največje zanimivosti predstavljajo: vinorodno 
območje Škalce (v tem sklopu tudi igrišče za golf), pekarski muzej Zrno, mestna 
galerija Riemer, cerkev sv. Jurija, stari grad, dvorec Trebnik, Ţička kartuzija, 
etnološka zbirka Mlače, mlin – ţaga na vodni pogon, Pustova hiša, rojstna hiša Ivana 
Minnatija.  
 
Prenočitvene kapacitete v občini: Hotel Dravinja, Fink, Ulipi, Ulčnikova vila, Marguč, 
Kračun, Gostišče Wiking. 
 
V sklop turistične ponudbe sodijo številne prireditve: Jurjevanje, Srečanje zeliščarjev 
Slovenije, Loške poletne prireditve, Konjiški teden, Poletne prireditve v starem trgu, 
Naznanitev trgatve, Martinovanje. 
 
 
OBČINA ŠENTJUR 
 
Zahodni in severni del občine spadata v celjsko kotlino. Na severu jo omejuje 
Konjiška gora, na jugu je najvišje pogorje Bohor, jugovzhodni del spada v razgibano 
območje Kozjanskega. Občina Šentjur se razteza na 222,3 km2, na tem območju ţivi 
18.543 prebivalcev v 108 naseljih. Povprečna gostota naselitve na kvadratni 
kilometer je 83. Šentjur se prvič omenja ţe l. 1340, ko se je pričel razvijati okoli 
prvotne cerkve sv. Jurija. Od leta 1384 ima Šentjur trške pravice, mesto pa je postalo 
leta 1990. 
 
Gričevnata pokrajina ustvarja pogoje za razvoj sodobne kmetijske proizvodnje s 
poudarkom na sadjarstvu, vinogradništvu in ţivinoreji. Vseh kmečkih gospodarstev v 
občini je 1568.  
 
Na območju občine delujejo nekateri večji gospodarski subjekti: Alpos, Meja, Tajfun 
Planina, Koval, Bohor. Skupno število vseh poslovnih subjektov je 1075, največji 
deleţ predstavljajo predelovalne dejavnosti, gradbeništvo, poslovne storitve, 
trgovina, javne storitve, gostinstvo, izobraţevanje. 
 
 Območje občine je posejano s številnimi naravnimi in kulturnimi zanimivostmi. 
Posebej znan je arheološki park na Rifniku s sledovi poselitve od mlajše kamene 
dobe naprej. Na zgornjem trgu v Šentjurju je Rojstna hiša skladateljev in zdravnikov 
Ipavcev, ostanki gradu na Planini, partizanski bolnišnici Zima in Javorščica, številni 
sakralni objekti po občini, rojstna hiša Antona Martina Slomška na Ponikvi, Muzej 
juţne ţeleznice, muzej mlinarstva, Slivniško jezero.  
Območja naravne dediščine zajemajo: rastišče velikonočnice na Ponikvi, jarica na 
Bohorju, rezervat slivniško jezero (številne ptice, ribe, vodni orešček), Grajski vrelec v 
Dobrini, zeliščna kmetija Kalan na Kalobju, Resevna.  
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Nastanitvene kapacitete: Hotel Ţonta, Gostišče Bohorč, Erjavec na Klaobju, TK 
Zdolšek na Ponikvi, Gostišče Montparis na Planini, planinski dom na Resevni. 
 
Tradicionalne prireditve: Jurjevanje, Valentinov nočni pohod, Ipavčevi kulturni dnevi, 
Slomškov pohod in Martinovi dnevi. 
 
 
OBČINA VITANJE 
 
Celotno območje občine Vitanje obsega predvsem hribovito pokrajino na obronkih 
zahodnega dela Pohorja in podaljška Karavank. Površina občine je 59,4 km2, v njej 
prebiva 2.347 prebivalcev v 8 naseljih. Gostota poselitve na kvadratni kilometer je 39 
prebivalcev, kar je najmanj na celotnem projektnem območju. Poselitev je zelo 
razpršena. Prebivalci ţive v sedmih vaseh, Brezen, Hudinja, Ljublnica, Paka – del, Sp. 
Dolič, Stenica, Skomarje – del in trgu Vitanje. 
 
Kmečkega prebivalstva je okoli 60%, pogoji pridelave so teţki zaradi neugodnega 
reliefa, razdrobljenosti zemljišč in majhne površine kmetij. Število kmečkih 
gospodarstev je 255, večina se jih ukvarja s pašno ţivinorejo (195), 46 kmetij s 
mešano ţivinorejo.   
 
Celotno območje, ki pripada Pohorju, je v vodovarstvenem območju. Večjih tovarn, 
razen Uniorjevega obrata in podjetja Kovinar, na območju ni, tako da le 16% 
zaposlenih dela v kraju stalnega prebivališča, pa še to preteţno v Vitanju. Vseh 
poslovnih subjektov v občini je 80. 
 
Kljub majhni površini občine zasledimo veliko turističnih zanimivosti. Kulturna 
dediščina: staro trško jedro, Škofijski dvorec, gotska cerkev sv. Pavla in Petra, 
baročna cerkev sv. Marije, gradova iz leta 1140 in 1353, na Hudinji mlini in ţage, 
Rakovec – glaţuta iz leta 1781, Beščkovnikova kašta, Urmova lipa iz čada turških 
vpadov, ostanki fuţin.  
 
Območja naravne dediščine: izvir sedmih studencev Hudinje, prostrani gozdovi – 
moţnost lova, poti za gorsko kolesarjenje , soteska Fuţine. 
 
Tradicionalne prireditve: Srečanje ljudskih pevcev in godcev, Srečanje planincev na 
Paškem Kozjaku, Srečanje bivših Rakočanov na Rakovcu, Holcerija, Dušni sejem. 
 
 
OBČINA ZREČE 
 
Občina Zreče se razprostira na površini 67 km2. Zreče so leta 1987 postale mesto in 
so središče občine, ki ima skupno 6.333 prebivalcev. Povprečna gostota poselitve na 
kvadratni kilometer je 95 prebivalcev, ki ţivijo v 27 naseljih.  
 
Vseh kmečkih gospodarstev v občini je 342, od tega prevladuje pašna ţivinoreja 
(218), sledi mešana ţivinoreja (67). 
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Pomembnejši gospodarski subjekti: Zdravilišče Terme Zreče ter razvito gospodarstvo 
v tovarnah: Unior, Comet in GKN Driveline Slovenija.  Pomemben dejavnik 
gospodarske rasti je tudi razvoj malega gospodarstva v občini Zreče. Vseh poslovnih 
subjektov v občini je 355. 
 
Vodilna in najperspektivnejša panoga občine je nedvomno turizem. Ponašajo se z 
dvema glavnima turističnima centroma - Klimatskim in Olimpijskim centrom Rogla na 
1500 m nadmorske višine in ţe omenjenimi Termami Zreče v dolini. Oba centra 
dopolnjuje ponudba 3 zasebnih hotelov, 14  turističnih kmetij, ponudba sob in 
apartmajev, domačih restavracij in gostiln. V občini so številne privlačne izletniške 
točke, kot so Rogla, Lovrenška jezera, Ribniško jezero, Ribniški vrh, Črno jezero, 
pragozd Šumnik, soteska Lobnice,Cankarjevi ribniki Stranice, Brinjeva gora, ki se 
dopolnjujejo z kulturno dediščino: Skomarska hiša, Ošlakova kovačija, številni 
sakralni spomeniki, mlini v obnovi, ostanki gradov. Na območju občine poteka 
Podpohorska vinsko turistična cesta (VTC 10). 
 
Tradicionalne prireditve v občini: Obujanje kmečkih običajev, Jakobovi dnevi na 
Resniku, Vodovnikovi dnevi na Skomarju, Zreški teden, tradicionalne zimske in letne 
prireditve na Rogli. 
 
 
2.2  ŢIVLJENJSKO NASELITVENI PROSTOR 
 
Geografski poloţaj območja 
Obravnavano območje se nahaja na vzhodu Slovenije, skupaj obsega 528,9 km2, kar 
predstavlja 2,6 % površine Slovenije, vseh naselij na območju pa je 246 (tabela 1). 
 
Območje meji na sosednje občine:  

 na vzhodu na Šmarje pri Jelšah 
 na severovzhodu na Slovensko Bistrico 
 na jugovzhodu na Podčetrtek, Kozje 

 na jugu na Krško, Sevnico 
 na jugozahodu na Laško 
 na zahodu na Štore, Celje, Vojnik, Ţalec  
 na severozahodu na Velenje in Mislinjo 
 na severu na Lovrenc na Pohorju. 

 
Območje sedmih občin obrobljajo: 

          Pohorje na severu 

          Paški Kozjak in Loţniško gričevje na severozahodu 

          Celjska in Velenjska kotlino na zahodu 

          Bohor na jugu 

          Sotelsko na jugovzhodu 

          Boč in Macelj na vzhodu 

          Dravinjske gorice na severovzhodu. 
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Tabela 1: Površine občin, število naselij in prebivalstvo po spolu, 31. december 2003 
 

 Površina (km2 ) 

 
 

Naselja 

Prebivalstvo 

% prebivalstva na območju skupaj moški ţenske 

Dobje  17,5 13 2,1 1.006 479 527 

Dobrna 31,7 11 4,4 2.107 1.032 1.075 

Oplotnica 33,2 21 8,2 3.951 1.988 1.963 

Sl. Konjice 97,8 58 28,9 13.937 6.912 7.025 

Šentjur 222,3 108 38,4 18.543 9.121 9.422 

Vitanje 59,4 8 4,9 2.347 1.182 1.165 

Zreče 67,0 27 13,1 6.333 3.177 3.156 

OBMOČJE 528,9 246 100 48.224 23.891 24.333 

SLOVENIJA 20.273 5998 2,4 1.999.433 976.802 1.019.631 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije. 

 
Po naravnogeografski tipizaciji Slovenije gre na tem območju za naslednja tipa 
pokrajin: 

- Alpsko hribovje na severu in jugu celotnega območja (občina Dobrna, 
Vitanje, severni del občin Oplotnica in Zreče, jug občine Šentjur in 
jugozahod občine Slovenske Konjice). Sem sodijo Posavsko hribovje, 
Velenjsko in Konjiško hribovje s Paškim Kozjakom, Stenico in Konjiško 
goro, Strojna, Kozjak, Pohorje ter Loţniško in Hudinjsko gričevje; 

- Panonsko gričevje (severni del občine Šentjur, severni, osrednji, 
vzhodni in jugovzhodni del občine Slovenske Konjice, jug Zreč ter 
osrednji in juţni del občine Oplotnica). Panonska gričevja so Dravinjske 
gorice, Boč in Macelj ter Voglajnsko in Zgornjesotelsko gričevje. 

 
Geološke značilnosti  
Geološka zgradba tega ozemlja je pestra, saj so zastopane plasti iz najstarejših 
obdobij predkambrija in kambrija na severu preko triasa in miocena pa vse do 
najmlajšega pliocena in kvartarja. Podrobna razčlenitev po občinah je predstavljena v 
nadaljevanju: 
 
Občina Dobje 

- lapor v osrednjem delu (miocen) 
- pesek v severnem delu (miocen) 
- peščenjak in konglomerat v juţnem delu (miocen) 

 
Občina Dobrna: 

- apnenec na severu (trias) 
- lapor na jugu (miocen) 
- dolomit, lapor, peščenjak in konglomerat v osrednjem delu (mezozoik) 
- topli radioaktivni mineralni izviri (35 - 36˚C), ki vsebujejo mnogo 

ogljikove kisline (3,4 %)1 
                                                 
1 Vodonosnik je apnenec, z vseh strani obdan z nepropustnimi kamninami. Povprečni pretoki dosegajo 

med 6,5 in 8 l/s. Padavinska voda doteka v globine, kjer se v termalni coni segreje in priteka kot 
termalna voda na površje. Na globini 120 do 320 m dosega voda temperaturo 45˚C. Danes se 

uporablja 6 vrtin v globinah od 120 do 450,4 m. 
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Občina Oplotnica: 
- globočnine (tonalit in čizlakit) in metamorfne kamnine na severu 

(predkambrij, kambrij in terciar) 
- glina in melj na jugu (pliocen in kvartar) 

 
Občina Slovenske Konjice: 

- glina in melj na severu (na severu in severovzhodu so kamnine mlajše: 
iz obdobja pliocena, kvartarja in miocena) 

- karbonatni prod, grušč, til, konglomerat, breča, tilit v porečju Dravinje, 
osrednji del (trias) 

- apnenec, dolomit, peščenjak, lapor, konglomerat na jugu 
 
Občina Šentjur: 

- pesek, glina, melj v osrednjem delu (kvartar, miocen) 
- na jugu se prepletajo pasovi dolomita, apnenca, peska in laporja (trias) 
- na severu so pasovi glinovca, meljevca, peščenjaka, konglomerata in 

peska (oligocen, miocen) 
- na skrajnem severu pas mlajših predornin s tufi (oligocen) 

 
Občina Vitanje: 

- metamorfne kamnine v celotnem osrednjem in severnem delu 
(predkambrij in kambrij) 

- apnenec, peščenjak in konglomerat na jugu (mezozoik in terciar) 
 
Občina Zreče: 

- globočnine na skrajnem severnem delu (starejše – iz predkambrija in 
kambrija) 

- metamorfne kamnine na severnem delu 
- apnenec v osrednjem delu 
- lapor na jugu 
- karbonatni prod, grušč, til, konglomerat, breča in tilit v porečju 

Dravinje, na jugu (miocen, trias) 
 

Klimatske značilnosti 
Celotno območje ima zmerno celinsko podnebje, in sicer: 

- zmerno celinsko podnebje osrednje Slovenije (Dobrna, Vitanje, Zreče, 
severni del občine Oplotnica, Dobje, jugozahod in zahod občine 
Slovenske Konjice, severozahod in celotni juţni del občine Šentjur) 

- zmerno celinsko podnebje ali subpanonsko vzhodne Slovenije (juţni del 
občine Oplotnica, vzhodni in severni del občine Slovenske Konjice ter 
osrednji del občine Šentjur. Ta območja so bolj odprta proti vzhodu in 
tako pod večjim vplivom zmerno celinskega podnebja vzhodne 
Slovenije. 
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Za zmerno celinsko podnebje osrednje Slovenije, ki na tem območju prevladuje, je 
značilno, da je povprečna aprilska temperatura niţja od oktobrske, ima celinski 
padavinski reţim, povprečna letna količina padavin pa je od 1000 do 1300 mm.  
Pri zmerno celinskem podnebju vzhodne Slovenije, ki prevladuje v delu območja, je 
povprečna aprilska temperatura enaka oktobrski ali višja od nje, ima celinski 
padavinski reţim in povprečno letno količino med 800 – 1000 mm. 
 
Padavine najmočneje vplivajo na preskrbo z vodo, pomembne pa so tudi v 
kmetijstvu, turizmu in drugod. Prostorska in časovna razporeditev padavin sta odvisni 
predvsem od zemljepisne lege in razgibanosti površja. Razporeditev padavin po letnih 
časih je pomembna predvsem za kmetijstvo, saj rastline potrebujejo vodo v 
vegetacijskem obdobju, torej od aprila do konca septembra. Povprečna letna količina 
padavin se na območju obravnavanih občin spreminja in giba od 1000 do 1110 mm, 
na jugozahodu in proti severozahodu pa naraste na 1200 do 1400 mm, na severu do 
1500 mm. Proti vzhodu se količina padavin nekoliko zniţa, to je na 900 – 1000 mm. 
To potrjuje dejstvo, da se količina padavin od zahoda proti vzhodu Slovenije 
zmanjšuje.  
 
Pedološke značilnosti 
V celotnem območju sedmih občin prevladujejo v osrednjem delu rjave prsti na 
karbonatnih kamninah, laporju in flišu (v gričevju, hribovju in gorovju), z vmesnimi 
pasovi kislih rjavih prsti na nekarbonatnih kamninah in flišu ter psevdooglejene prsti 
na glini in pesku. Na severu in na skrajnem jugu so kisle rjave prsti na nekarbonatnih 
kamninah in flišu ter na severozahodu pokarbonatne prsti in rendzine. 
 
Evterične rjave prsti so bogate s karbonati preperele matične osnove, zelo rodovitne 
in primerne za različno kmetijsko rabo. Zaradi lege na pobočjih jih je z ureditvijo 
kulturnih teras človek več stoletij branil pred erozijo. Te prsti so na niţjih gričevnatih 
predelih ugodne za njivske kulture, kakor tudi za sadno drevje in vinograde. Gozd v 
večjih arealih se je umaknil kmetijskim zemljiščem. V višjih hribovitih predelih prst ni 
primerna za orno zemljo zaradi kamnitosti, zaradi sušnosti pa tudi ne za sadno 
drevje. Drevesne vrste so: bukev, graden, javor, smreka … 
 
Na nekarbonatih so se razvile distrične rjave prsti. V Posavskem hribovju so nastale 
večinoma na skrilavih glinovcih in kremenovih peščenjakih, na Pohorju na 
globočninah in metamorfnih kamninah. Te prsti so globlje od rankerjev, ki se kot 
vključki pojavljajo med njimi. Kislost in pomanjkanje hranilnih snovi večini kulturnih 
rastlin oteţujeta rast, zato na poloţnem površju prevladujejo travniki in pašniki, le 
redko njive, na bolj strmih pobočjih pa gozdne zdruţbe bora, bukve, gradna, smreke.  
 
Pri rendzinah in rjavih pokarbonatnih prsteh se zaradi različne globine preperelosti 
apnencev in dolomitov globina in lastnosti spreminjajo na kratke razdalje. Kjer so 
prsti dovolj globoke, so obdelane. Na plitvih prsteh večinoma raste bukov ali jelovo-
bukov gozd. Juţna, zahodna in vzhodna pobočja so na vzpetinah iz peščenjakov 
povsem izkrčena in izrabljena za vinograde. Na severnih straneh prevladuje gozd 
(graden, beli gaber, bukev, češnja, smreka). 
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Psevdooglejene prsti na glini in pesku so se razvile na drobno zrnatih nanosih 
potokov in rek, večinoma nekarbonatnega značaja. V njih se pogosto zadrţuje talna 
voda, ki odločilno vpliva na lastnosti teh prsti. Te prsti so slabo prepustne za vodo, 
zato se v gornjem delu profila zadrţuje padavinska voda. Na območjih, kjer so tla 
zaradi talne vode zaglejena, so rastne razmere primerne samo za travnike ali gozd. 
 
Rezultat prepletenega delovanja naravno geografskih elementov in vplivov človeka so 
različne uporabe tal, ki z lastnostmi neposredno vplivajo na razvoj prsti ter s tem na 
vegetacijo in izgled pokrajine. Najbolj pogoste oblike degradacijskih procesov so 
erozija prsti, zakisovanje, onesnaţevanje in zasoljevanje. S tem se slabšajo fizikalne, 
kemijske in biološke lastnosti prsti, kar zavira njeno čistilno sposobnost.  
 
Prevladujoča raba tal v gričevju je gozd, med obdelovalnimi površinami je največ 
travnikov in pašnikov, ki so osnova ţivinoreje. Na ugodnih prisojnih legah so se 
ohranili vinogradi.  
 
Hidrološke značilnosti 
Na območju sedmih občin so zastopane vse pojavne oblike površinske vode – od 
hudournikov, rek, potokov do jezer. 
 
Največje jezero na tem območju je v Gorici pri Slivnici – Slivniško jezero, ki je nastalo 
leta 1976 za potrebe Ţelezarne v Štorah, vzporedno s tem pa sta se na njem začela 
razvijati turizem in ribištvo. Na tem območju so našle svoj dom številne rastlinske in 
ţivalske zdruţbe.  
 
Na Blagovni pri Šentjurju se razprostira nekaj manjših jezer – nekatera so umetnega 
nastanka, druga pa naravnega. Lovrenška jezera na Rogli so turistična znamenitost, 
ker leţijo na barju. 
 
Drugi sklop površinskih voda obsega reke. Tekoče vode so na tem območju 
oblikovale gosto rečno omreţje. Večji vodotoki na območju občin so Dravinja, 
Oplotnica, Hudinja, Voglajna, Paka, Pešnica, Dobrnica, Koprivnica, Tesnica. Poleg 
večjih rek je po celotnem območju veliko potokov. 
 
Na obravnavanem območju poteka tudi razvodnica med porečjema Save in Drave. 
Le-ta poteka pribliţno po obronkih Konjiške gore. Vode, ki se stekajo na severno 
stran, spadajo v porečje reke Drave, juţno od te razmejitvene črte pa v porečje reke 
Save. Vse vode sicer odtekajo v Črno morje in posledično leţijo v črnomorskem 
povodju.  
 
Zaradi nizkega pretoka rek je ponekod upočasnjen gospodarski razvoj – razmere še 
poslabšujeta onesnaţenost rek in velika poraba vode. Maksimalni pretoki s poplavami 
in njihovimi posledicami opozarjajo, da struge rek še vedno niso dovolj urejene, da bi 
take dogodke preprečili ali vsaj ublaţili njihove posledice. Zaradi podtalnic in sestave 
tal je ponekod večja ogroţenost s plazovi, kar je potrebno upoštevati pri vseh 
posegih v prostor.  
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V Vitanju so velikanske zaloge podzemne vode, saj se iz tega območja napaja večina 
občin udeleţenk in tudi dobršen del celjske kotline. V šentjurski občini je takšno 
vodno bogastvo prisotno na območju Slivnice in Javorja. 
 
K hidrološkim značilnostim tega področja štejemo tudi izvira termalne vode v Dobrni 
in Zrečah. Tretji vir zdravilne vode se nahaja v Dobrini (občina Šentjur), kjer je 
lociran Grajski vrelec Dobrina, ki pa še ni raziskan v celoti. 
 
Včasih je bilo na tem območju veliko število mlinov in ţag, ki so izkoriščali vodno silo. 
Ohranjenih ni veliko, morebitna obnovitev2 pa bi lahko predstavljala turistično 
zanimivost za obiskovalce.  
 
Gospodarski razvoj in razvoj intenzivnega kmetijstva predstavljata veliko obremenitev 
za vodne vire – večja poraba in onesnaţenost, zato bo potrebno v prihodnosti 
poskrbeti za izgradnjo čistilnih naprav, ki bodo pripomogle k izboljšanju obstoječega 
stanja. Ob samih vodnih virih so velike moţnosti za razvoj turistične ponudbe ali pa 
za dopolnitev le-te3.   
 
Rastlinstvo 
Območje je bilo pred delovanjem človeka pokrito z gozdovi, potem so nastale 
sekundarne vegetacijske oblike: monokulture drevesnih vrst (smreke, bora ipd.), 
travišča, gozdni robovi ter terciarne vegetacijske oblike, predvsem njive in obnjivska 
vegetacija. Prvotno sicer predvsem listnate gozdove so zaradi gospodarske rabe 
gozdov nadomestili mešani gozdovi, saj so posekana območja nadomestili s 
smrekovim in borovim gozdom.  
Na območjih občin Zreče, Vitanje in Oplotnica predstavljajo glavno bogastvo pohorski 
gozdovi. Na slemenu med Roglo in Jezerskim vrhom so se na posameznih mestih 
razvila šotna barja, svojevrstna mokrišča s prav posebej razmeram prilagojenim 
rastjem.  
 
Vsa severna področja hribov so zdaj večinoma poraščena z gozdom, medtem ko se 
na juţnih pobočjih (če klimatske razmere to dopuščajo) pojavljajo nasadi vinske trte 
(Drameljske in Dravinjske gorice) in nasadi jabolk. 
 
Z vidika gospodarjenja z gozdovi je problematična lastniška struktura, ki je 
razdrobljena. V mnogih primerih solastništvo neugodno vpliva na gospodarjenje z 
gozdovi (spori, dedovanje ipd.), kar še poslabša razpršenost posesti. Gozd ponuja 
priloţnost za razvoj lesne industrije in koriščenje lesne biomase. 
 
V dolinah večjih rek, kjer so le-te nasule rodovitno prst, se je razvilo intenzivno 
kmetijstvo, kjer gojijo kulturne rastline za krmljenje ţivali in za človekovo uporabo, 
vendar je veliko dejavnikov, ki ga omejujejo (premajhna površina kmetij, velika 
razdrobljenost, premalo ravnine). Kmetijstvo v hribovitih območjih je večinoma 

                                                 
2 Dolina mlinov v Dobrni, Ferleţev mlin v Šentjurju ipd. 
3 Slivniško jezero predstavlja veliko razvojno priloţnost za širše območje. Na jezeru bi lahko vzpostavili 
naravni rezervat, v okviru katerega bi uredili sprehajalne tematske poti za razvoj turizma in ribolova. 

Prav tako bi lahko na jezeru ponovno vzpostavili voţnjo z barko, ki so jo pred leti ukinili.  
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ekstenzivno in ekonomsko nezanimivo, kar vodi k postopnemu zaraščanju kmetijskih 
površin, predvsem v hribovitih predelih.  
 
Od kulturnih rastlin na njivah prevladujejo ţitarice in krompir, od sadnega drevja 
uspevajo jabolka, hruške, češnje, slive in orehi. V strukturi obdelovalnih površin 
prevladujejo travniki in pašniki, ki so zaradi košnje in paše vrstno siromašnejši. 
Narašča tudi zanimanje za oljno ogrščico (katero uporabljajo za pridobivanje 
biodizla), čeprav jo zaenkrat gojijo v še zelo omejenem obsegu. 
 
Nekatere rastline uspevajo samo na tem območju – velikonočnica (Ponikva), navadna 
jarica (Bohor), vodni orešček (Blagovna, Slivniško jezero). Sončnica je simbol 
Slovenskih Konjic (vsak obiskovalec ob obisku mesta dobi njeno seme).  
 
Veliko priloţnost za razvoj dodatne ponudbe predstavljajo številni nasadi vinske trte 
in zidanice4, vendar je zasajenost z vinogradi niţja od slovenskega povprečja.   
 
Ţivalstvo 
V podpohorskih občinah in teţje dostopnih predelih (Bohor, Konjiško hribovje) je 
mogoče najti gamsa, divjega prašiča, jelena in srnjad, na Pohorju tudi divjega 
petelina. Poleg tega tu ţivijo še poljski zajec, fazan, jazbec, lisica, podlasica, kuna, 
dihur in jerebica, ob ribnikih pa gnezdijo divje race. Prisotnost teh ţivalskih vrst je 
prispevala k razvoju številnih lovskih druţin, ki so nastale v vseh občinah, s tem pa 
obstaja moţnost za razvoj lovskega turizma in dopolnilih dejavnosti. 
 
Na umetno nastalem Slivniškem jezeru so se naselile številne ptice (okoli 200 vrst 
ptic). V jezerih, številnih rekah, potokih in ribnikih najdemo veliko vrst rib. Na 
Blagovni se je naselila tudi štorklja. 
 
Poselitev 
Večje zgostitve prebivalstva so v dolinah in kotlinah, zato so tam nastala večja oz. 
manjša središča, tudi mesta. Na območju sicer prevladuje razpršena poselitev. 
Prevladujejo razloţena naselja (v občinah Šentjur, Dobje, Slovenske Konjice, juţni del 
občine Zreče, juţni del občine Dobrna). Tu so kmečki domovi razporejeni po večjem 
območju, zato naselje ni strnjeno zazidano, temveč so med hišami kmetijska 
zemljišča. Domovi so postavljeni po vrhovih slemen, lahko pa se razprostirajo po 
robovih dolin ali na pobočjih. 
 
Samotne kmetije (v Vitanju, severnem delu občin Dobrna in Zreč) stojijo na samem, 
toliko oddaljene druga od druge, da med njimi ni funkcijskih povezav. Kmečke 
domove obdaja kultivirano zemljišče, ki je navadno iztrgana gozdu. 
 
Suburbaniziran tip (na zahodnem delu, proti celjski kotlini, v občini Šentjur ter na 
vzhodu občine Slovenske Konjice, proti občini Slovenska Bistrica) so večinoma zelo 
preoblikovane vasi. Značilno je premočrtno prometno omreţje in razporeditev 

                                                 
4 Na območju občin Slovenske Konjice, Zreče, Vitanje, Oplotnica ţe obstaja Podpohorska vinska 

turistična cesta, ki jo s tem razvojnim programom ţelimo podaljšati še na območje občine Šentjur. 
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objektov, ki ni niti gruča niti niz. Objekti stojijo posamič, na sredini parcele, drug od 
drugega so enako oddaljeni in postavljeni istosmerno.  
 
Na tem območju so tudi tri mesta (Slovenske Konjice, Zreče in Šentjur). 
 
Arhitekturne posebnosti  
Kozjanska in pohorska hiša 
 
Kmečka hiša je pomembna prvina podeţelske vedute. Zasnovana je glede na tehniko 
stavbarstva, umetnostno zgodovinski slog, razpoloţljiv gradbeni material v okolici ter 
druţbeni in gmotni poloţaj lastnika. Na tem območju gre za osrednjeslovenski tip hiš. 
 
Na zahodu območja je zahodnoosrednjeslovenska različica: tu je hiša večja, 
mogočnejša in bolj masivna ter po obliki bliţe alpski kakor panonski hiši. Je zidana in 
ima strmo dvokapno streho. Značilni so prezračevalne line na zatrepu, širši napušč in 
velika okna. Z drugimi gospodarskimi poslopji stoji navadno v gruči, pogost je tudi 
vzporedni dom. 
 
Proti vzhodu je vzhodnoosrednjeslovenska različica: tu so panonske prvine 
izrazitejše. Hiša je majhna, čeprav večja od panonske. Delno je zidana, delno lesena. 
Ima strmo dvokapno streho s čopi. Pogosta je slamnata kritina. Značilna so majhna 
okna in ozek napušč. Pojavlja se kot vrhhlevna hiša ali dom v gruči.  
 
Infrastruktura 
Celotno območje ima 

- eno avtocesto (Vransko – Maribor) 
- več magistralnih cest (Celje – Maribor) 
- regionalne ceste 
- ţelezniško progo (Zidani most – Maribor – Šentilj). 
- vrsto lokalnih cest in javnih poti. 
 

Kot problem se mestoma pojavljajo neenakomerno urejene cestne povezave zaradi 
razpršenosti. Ţelezniška infrastruktura in površine ob njej niso izrabljene v zadostni 
meri, saj omogočajo razvoj dejavnosti, ki so vezane na tovorni ţelezniški promet, 
vendar je to malo izkoriščeno.  
 
Glede na geostrateško lego se ponuja moţnost, da se v Dramljah oblikuje 
transportno-logistični center, ki bi bil vezni element med Kozjanskim in Obsoteljem 
ter Celjem in Mariborom ter industrijsko-poslovna cona, ki bi izkoristila lego ob 
avtocesti. 
 
Kolesarsko omreţje in tematske turistične poti v večjem delu območja niso razvite, 
kar bi bilo z vidika rekreacije in razvoja turizma ter omogočanja uporabe kolesa kot 
prevoznega sredstva nujno. 
 
Vodooskrba in čistilne naprave 
Vodovodno omreţje je v marsikaterem delu območja zastarelo in ga je potrebno 
obnoviti (v Dobrni, Slovenskih Konjicah, Zrečah, Šentjurju). Intenzivnejši gospodarski 
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razvoj v preteklih letih je povzročil bistveno povečanje porabe vode, hkrati pa se je 
povečalo tudi onesnaţevanje, predvsem  zaradi vse intenzivnejšega kmetovanja. 
Kakovost voda je v veliki meri odvisna od urejenosti čiščenja komunalnih in 
industrijskih odpadnih vod. Ponekod je odvajanje in čiščenje odpadnih voda urejeno 
le v osrednjem delu občin (Dobje, Dobrna, Slovenske Konjice, Zreče, Šentjur). V 
zadnjem času narašča osveščenost o nujnosti gradnje čistilnih naprav, tako da nekaj 
lokalnih čistilnih naprav ţe deluje.5 
 
Pojavljajo se teţave na področju oskrbe z vodo, saj je občasno ponekod  
problematična kvaliteta vode v zajetjih, določena naselja trpijo zaradi pomanjkanja 
vode v sušnih obdobjih, ponekod so neurejeni varstveni pasovi. Velik problem 
predstavlja tudi razpršenost virov in odjemnih mest, kar pomeni, da je cena vode 
relativno visoka. Veliko večino prebivalstva na območju z vodo oskrbujejo javna 
podjetja, nekateri deli pa se oskrbujejo preko  vaških ali privatnih vodovodov. 
 
Električno omreţje 
Električno omreţje je zgrajeno na celotnem področju, del omreţja je potreben 
obnove. Za potrebe z oskrbo z električno energijo je potrebno dodatno zgraditi 
daljnovod iz Slov. Konjic do Zreč. 
  
Telekomunikacijsko omreţje 
Telefonsko omreţje zadovoljivo pokriva potrebe prebivalstva in podjetij.  
 
Mobilna telefonija 
Področje je pomanjkljivo pokrito z mobilnim omreţjem. Sprejem oz. signal za 
uporabo mobilne telefonije je ponekod zadovoljiv le v višjih predelih območja, 
medtem ko je v dolinah sprejem signala problematičen ali ga sploh ni, kar velja za 
vse mobilne operaterje (npr. v občinah Dobje, Šentjur, Zreče). 
 
Javna razsvetljava 
Urejena je na območju večjih naselij v občinah. 
 
Kanalizacija 
Kanalizacijski sistem je mešanega tipa in večinoma urejen le v centralnih naseljih 
občin (Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Zreče). Sistem je 
ponekod dotrajan in bi ga bilo potrebno za priključitev na čistilno napravo obnoviti 
(Šentjur, Zreče). Predvsem je problem zaradi razpršenosti naselij in samih 
geografskih pogojev. Občani večinoma odvajajo odpadne vode v odprte odvodnike in 
naprej v vodotoke, v obeh primerih pa je nujno zagotoviti čiščenje odpadnih vod 
oziroma odplak. 
 
Odvoz odpadkov  
V zadnjih dveh letih poteka na območju intenzivno vključevanje prebivalcev v 
organiziran odvoz komunalnih odpadkov (Dobrna, Šentjur, Zreče … ), vendar so še 
zmeraj teţave, saj vsi še niso vključeni in bo potrebno vloţiti dodatne napore za 

                                                 
5 Zlati grič, mesarija Strašek, bencinski črpalki Petrol in OMV v Tepanju, gostišče pri Ţički kartuziji, 

Alpos, Klavnica Šentjur, Bohor, KTC Rogla ipd. 
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večjo vključenost (Šentjur, Zreče). Problem pri odvozu predstavljajo tudi lokalne 
ceste, ki niso bile zgrajene za redno uporabo s strani teţjih tovornih vozil. Škoda na 
cestah je velika, še posebej v deţevnih obdobjih.  
 
Območje se vključuje tudi v sistem ločenega zbiranja odpadkov (Slovenske Konjice, 
Šentjur, Zreče), ki pa ga je marsikje še potrebno dopolniti z novimi ekološkimi otoki 
ter informiranjem prebivalcev. Nekateri programi ţe potekajo, predvsem v osnovnih 
šolah (eko-šole), vendar jih je potrebno razširiti. Še posebej črna odlagališča na 
območjih vodnih zbiralnikov predstavljajo veliko nevarnost.  
 
 
2. 3. DELOVNI PROSTOR 
 
2.3.1 Kmetijstvo  
 
Na obravnavanem območju je kmetijstvo še zmeraj pomembna gospodarska 
dejavnost, na katero se veţe tudi postopen razvoj dopolnilnih dejavnosti, domače 
obrti in turizma.  Vendar se kmetijstvo na tem območju srečuje z omejitvenimi 
dejavniki, kot so  teţji pridelovalni pogoji zaradi neugodnih klimatskih razmer, 
hribovitosti ter razdrobljenosti kmetijskih površin, tako da le teţko dosega 
konkurenčnost na trgu. Na stanje v kmetijstvu negativno vpliva tudi neugodna 
starostna in izobrazbena struktura gospodarjev. Naloga  kmetijstva pa ni le 
pridelovanje hrane, temveč tudi vzdrţevanje kulturne krajine. Ker je na območju 
kmetijstvo še zelo aktivno, ima to za posledico relativno vzdrţevano in urejeno 
kulturno krajino, vendar je kljub temu vedno bolj pereč problem zaraščanja, še 
posebej v hribovitem delu območja.  
 
 
Tabela 2a: Kmetije po tipu kmetovanja 
 
 Skupaj Poljedelstvo Vrtnarstvo Trajni 

nasadi 
Pašna 
ţivina 

Dobje  152 1 1 1 41 

Dobrna  175 - - 1 63 

Oplotnica  287 1 1 46 77 

Slov. Konjice 728 1 1 80 246 

Šentjur  1568 10 1 47 556 

Vitanje  255 - - - 195 

Zreče  342 - 1 12 218 

OBMOČJE 3507 13 5 187 1396 

SLOVENIJA 86467 2819 438 9920 22284 

 Vir: Popis kmetijskih gospodarstev 2002, SURS 
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Tabela 2b: Kmetije po tipu kmetovanja – nadaljevanje  
 
 Prašiči in 

perutnina- 
Mešana rast. 

pridelava 
Mešana 

ţivinoreja 
Mešana rast. 
pridelava in 
ţivinoreja 

Nerazvrščene 
kmetije 

Dobje  - 7 81 20  

Dobrna  2 8 78 23  

Oplotnica  2 45 72 34  

Slov. Konjice 17 54 225 104  

Šentjur  18 125 584 226 1 

Vitanje  1 3 46 10  

Zreče  6 7 67 31  

OBMOČJE 55 249 1153 448 1 

SLOVENIJA 2028 10975 24369 13598 36 

Vir:  : Popis kmetijskih gospodarstev 2000, SURS 

 
Na celotnem območju je 3.507 kmetij, kar predstavlja 4,1 % deleţ vseh slovenskih 
kmetij. Največ (40 %) se jih ukvarja s pašno ţivinorejo, sledi mešana ţivinoreja (32,9 
%), v vseh preostalih dejavnostih pa so deleţi bistveno manjši. Podobno stanje je 
tudi v vseh občinah, kjer prevladujeta obe vrsti ţivinoreje. Kmetije so torej po večini 
ţivinorejske, kar je pogojeno z naravnimi geografskimi danostmi. Največji deleţ 
predstavljajo  mešana ţivinoreja (28,2%), nato pašna ţivinoreja (25,8%), sledijo 
kmetije z mešano rastlinsko pridelavo in ţivinorejo (15,7%), trajni nasadi (11,5%) ter  
poljedelstvo, ki je prisotno le v manjšem obsegu (3,2%). Trajnih nasadov  je največ 
v občini Slovenske Konjice, polovica manj pa v Oplotnici in Šentjurju (skupaj 5,3%). 
Manjši deleţ kmetij se ukvarja s prašičerejo in perutnino, s poljedelstvom 0,4% 
kmetij in z vrtnarstvom pa 0,1% kmetij. 
 
Tabela 3a: Kmetije po rabi zemljišč v uporabi 
 

 Vsa zemljišča v 
uporabi 

Vsa kmet.  
zemljišča v 

uporabi 

Njive in vrtovi Travniki in pašniki 

druţin. 
kmetije 

površ. 
ha 

druţin. 
kmetije 

površ. 
ha 

druţin. 
kmetije 

površina 
ha 

v % 
kmet. 

 zem. v 
uporabi 

druţin. 
kmetije 

povr. 
ha 

v % 
kmet. 
zem. v 
uporabi 

Dobje 152 1205 152 799 147 178 22,2 149 600 75,0 

Dobrna 175 2188 175 952 167 147 15,4 175 801 84,0 

Oplotnica 287 2607 287 1315 264 346 26,3 268 829 63,0 

Sl. Konjice 728 5842 727 3619 682 976 26,9 690 2474 68,3 

Šentjur 1568 13724 1567 7835 1522 1869 23,8 1530 5643 72,0 

Vitanje 255 3868 255 1697 218 87 5,1 255 1599 94,2 

Zreče 342 4573 342 1836 313 152 8,2 340 1650 89,8 

OBMOČJE 3507 34007 3502 18053 3313 3755 20,7 3407 13596 75,3 

SLOVENIJA 86334 918908 86320 456214 8799 150178 32,9 74183 280829 61,5 

Vir: Popis kmetijskih gospodarstev 2000, SURS 
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Tabela 3b: Kmetije po rabi zemljišč v uporabi 
 

 Kmečki sadovnjaki intenzivni sadovnjaki vinogradi 

druţin. 
kmetije 

površina  
ha 

v % kmet. 
 zem. V 
 uporabi 

druţinske  
kmetije 

površina 
ha 

v % kmet. 
 zem. v uporabi 

druţinske 
kmetije 

površina 
ha 

v % kmet.  
zem. v  

uporabi 

Dobje  135 18 2,2  Ni pod. Ni pod. - 14 2 0,2  

Dobrna  119 1 0,1  6 2 0,2  10 2 0,2  

Oplotnica  129 30 2,2  25 39 2,9  182 69 5,2  

Sl. Konjice 565 24 0,7  23 21 0,5  456 123 3,3  

Šentjur  1287 161 2,0  110 25 0,3  740 135 1,7  

Vitanje  231 10 0,5  Ni pod. Ni pod. - Ni pod. Ni pod. - 

Zreče  291 865* * Ni pod. Ni pod. - 74 19 1,0  

OBMOČJE  2848 1109* 6  164 87 0,4  1476 350 1,9  

SLOVENIJA 61132 7813,16 1,7  4956 3607,99 0,7  35107 13786,3 3,0  

Vir: Popis kmetijskih gospodarstev 2000, SURS 

 
Območje razvojnega programa podeţelja je po deleţu zemljišč v uporabi pod 
slovenskim povprečjem v vseh kategorijah rabe razen pri travnikih in pašnikih 
(13,8% višji odstotek območja glede na Slovenijo), kar je posledica hribovitosti 
območja. 
 
Gozdovi, nerodovitna in stavbna zemljišča obsegajo 15.956,9ha, kar je 46,9%. 
Največ gozda je v Občini Šentjur (5.800 ha), sledi Občina Zreče (2.700 ha), nato 
Slovenske Konjice, Oplotnica, Dobrna ter Dobje. Po deleţu nekmetijskih zemljišč ima 
največji deleţ Občina Zreče (skoraj 60%), sledita Občini Dobrna in Vitanje s 56% 
zemljišč, nato Oplotnica (slabih 50%), Šentjur 43%),Slovenske Konjice (38%) in 
Dobje (34%).  
 
Največji deleţ vseh kmetijskih zemljišč v uporabi ( 18.053 ha) predstavljajo travniki in 
pašniki (13.596 ha), sledijo njive in vrtovi s 3.755 ha, vinogradi s 1.536 ha, kmečki 
sadovnjaki s 1.109 ha, najmanj pa je intenzivnih sadovnjakov, in sicer 87 ha. Največji 
odstotek travnikov in pašnikov je v občinah Vitanje (94,2%), Zreče (89,8%) in 
Dobrna (84,0%). Njiv in vrtov je največ v občinah Slovenske Konjice (26,9%), 
Oplotnica (26,9%), Šentjur (23,8%) in Dobje (22,2%). Največji deleţ kmečkih 
sadovnjakov je v občinah Oplotnica (2,2%), Dobje (2,2%) in Šentjur (2%). Občine z 
največjim odstotkom vinogradov so Oplotnica (5,2%), Slovenske Konjice (3,3%) in 
Šentjur (1,7%). Intenzivnih sadovnjakov pa je največ v občinah Dobje (2,2%), 
Oplotnica (2,2%) in Šentjur (2,0%).  
 
Na celotnem območju največ kmetijskih zemljišč zavzemajo travniki in pašniki 75,3%, 
zato je najpogostejša kmetijska dejavnost ţivinoreja. 
 
Petino (20,8%) kmetijskih površin predstavljajo njive in vrtovi, kjer prevladujejo 
kvalitetni kmetijski pridelki. Teh površin je 3.758 ha in imajo največji deleţ na 
območju Občine Šentjur, polovico manj v Slovenskih Konjicah,sledijo Oplotnica, 
Dobje, Zreče, Dobrna in Vitanje. 
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Slaba dva odstotka (350,01 ha) vseh površin predstavljajo vinogradi, tako da je deleţ 
vinogradov pod slovenskim povprečjem. Največ vinogradov je v občinah Šentjur in 
Slovenske Konjice  (skupaj 258 ha), sledijo Oplotnica (69 ha) in Zreče (19 ha) ter 
Dobje in Dobrna (2 ha). 
 
Za vinogradništvo je značilna velika razdrobljenost vinogradov. Po velikosti izstopa v 
Slovenskih Konjicah ohranjen kompleks vinogradov na griču Škalce, ki obsega 80 ha. 
V register vinogradnikov je vpisanih veliko pridelovalcev, vendar je le malo polnilcev 
vin, ki lahko prodajajo ustekleničena vina, medtem ko drugi vina prodajajo v kleteh. 
Vsi ostali pridelujejo vino za lastne potrebe. En vinogradnik v Šentjurju prideluje vino 
po biološko-dinamični metodi in lahko svoja vina prodaja pod blagovno znamko 
Demeter. 
 
Kmečki sadovnjaki predstavljajo 253,35 ha kmetijskih površin (1,4%). Največ jih je v 
Šentjurju (161ha), sledijo Oplotnica (30 ha) ter Slovenske Konjice (24 ha), Dobje (18 
ha), Vitanje (10 ha) , Zreče (8 ha), najmanj pa jih je na Dobrni (1 ha). 
 
Le 1,4 % celotnih kmetijskih površin zajemajo sadovnjaki, ki jih je največ v Oplotnici 
(40%).6 
 
 
Tabela 5: Druţinski člani in redno zaposleni na druţinskih kmetijah 
 
 Osebe 

 
 

A 

Ne 
dela na 
kmetiji 

B 

Delajo 
na 

kmetiji 
C 

% 
 
 

C/A 

Edina 
dejavnost 

 
D 

% 
 
 

D/C 

Glavna 
dejav-
nost 

E 

% 
 
 

E/C 

Stranska 
dejavnost 

 
F 

% 
 
 

F/C 

Občas- 
na 

pomoč 
 

G 

% 
 
 

G/C 

Dobje 585 161 424 72,5 82 19,3 29 6,8 183 43,2 130 30,7 

Dobrna  726 201 525 72,3 147 28,0 20 3,8 187 35,6 171 32,6 

Oplotnica  1169 302 867 74,2 136 15,6 80 9,2 408 47,0 243 28,0 

Sl. Konjice 2771 595 2176 78,5 388 17,8 195 8,9 864 39,7 729 33,5 

Šentjur  5775 1271 4484 80,4 954 21,2 538 11,9 1636 36,4 1358 30,2 

Vitanje  1002 229 773 77,1 185 23,9 101 13,1 239 30,9 248 32,1 

Zreče  1488 360 1128 77,9 283 25,1 66 5,9 460 40,8 319 28,2 

OBMOČJE  13516 3119 10377 76,8 2175 21,0 1029 9,9 3977 38,3 3198 30,8 

SLOVENIJA 323178 70453 252725 78,2 46213 18,3 23838 9,4 105130 41,6 77544 30,7 

Vir: Popis kmetijskih gospodarstev 2000, SURS 

 
Odstotek oseb, ki delajo na kmetijah je najvišji v občini Šentjur (80,4%) in v 
Slovenskih Konjicah (78,5%), ki sta edini občini na območju, ki presegata odstotek 
oseb, ki delajo na kmetijah v Sloveniji (78,2%). Večina oseb samo občasno pomaga 
pri delu na kmetiji (30,8%). Delo na kmetiji je stranska dejavnost 38,3% vseh oseb, 
ki delajo na kmetijah. Odstotek tistih, ki jim je delo na kmetiji  glavna dejavnost je 
9,9%, deleţ tistih, ki jim kmetija predstavlja edini vir zasluţka pa 21,0 %. Najvišji 
odstotek oseb, ki jim je delo na kmetiji edina dejavnost je v občini Dobrna (28,0%), 
najmanjši odstotek pa je v občini Oplotnica (15,6%). Deleţ oseb, ki jim je delo na 

                                                 
6  Opozorili bi radi, da nekateri podatki niso dostopni po posameznih občinah, ker so bili zajeti še v 

času, ko so bile nekatere občine še zdruţene med seboj.   
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kmetiji glavna dejavnost je najvišji v občini Vitanje (13,1%) in najmanjši v občini 
Dobrna (3,8%). 
 
 
Tabela 6: Kmetije po številu GVŢ, govedi, kravah molznicah in prašičih 
 

 Glav velike ţivine Govedo Krave molznice Prašiči 

kmetije GVŢ kmetije ţivali kmetije ţivali kmetije ţivali 

Dobje  148 716 140 895 30 116 114 351 

Dobrna  171 842 150 945 18 77 99 269 

Oplotnica  262 2099 229 2189 79 537 219 929 

Slov. Konjice  676 5421 592 6176 352 1725 532 3063 

Šentjur  1470 8915 1305 10376 590 2645 1074 3632 

Vitanje  253 2006 246 2501 104 613 168 440 

Zreče  328 2632 309 2792 183 817 250 984 

OBMOČJE  3308 22631 2971 25874 1356 6530 2456 9668 

SLOVENIJA 77189 442787 56070 483511 28574 136840 44606 390155 

Vir: Popis kmetijskih gospodarstev 2000, SURS 

 
 
Tabela 7: Struktura kmetijstva na območju  

 

 Skupaj 
Polje-
del-
stvo 

Vrt-
nar-
stvo 

Trajni 
nasadi 

Pašna 
ţivina 

Prašiči  
in 

perut-
nina 

Mešana 
rastlinska 
pridelava 

Mešana 
ţivino-

reja 

Mešana 
rastlinska  
pridelava 

in 
ţivinoreja 

Ne-
razvr-
ščene 
kme-
tije 

Dobje 152 1 1 1 41 0 7 81 20 0 

% 100 0,66 0,66 0,66 26,97 0,00 4,61 53,29 13,16 0,00 

Dobrna 175 0 0 1 63 2 8 78 23 0 

% 100 0,00 0,00 0,57 36,00 1,14 4,57 44,57 13,14 0,00 

Oplotnica 287 1 1 46 77 11 45 72 34 0 

% 100 0,35 0,35 16,03 26,83 3,83 15,68 25,09 11,85 0,00 

Sl. Konjice 728 1 1 80 246 17 54 225 104 0 

% 100 0,14 0,14 10,99 33,79 2,34 7,42 30,91 14,29 0,00 

Šentjur 1568 10 1 47 556 18 125 584 226 1 

% 100 0,64 0,06 3,00 35,46 1,15 7,97 37,24 14,41 0,06 

Vitanje 255 0   195 1 3 46 10 0 

% 100 0,00 0,00 0,00 76,47 0,39 1,18 18,04 3,92 0,00 

Zreče 342 0 1 12 218 6 7 67 31 0 

Odstotek 100 0,00 0,29 3,51 63,74 1,75 2,05 19,59 9,06 0,00 

OBMOČJE  3497 3 5 187 1396 55 249 1153 448 1 

% 100 0,09 0,14 5,35 39,92 1,57 7,12 32,97 12,81 0,03 

SLOVENIJA 86467 2819 438 9920 22284 2028 10975 24369 13598 36 

% 100 3,26 0,51 11,47 25,77 2,35 12,69 28,18 15,73 0,04 

Vir: Popis kmetijskih gospodarstev 2000, SURS 

 
Struktura kmetijstva na območju je podobna strukturi kmetijstva v Sloveniji. Z večjim 
deleţem so  zastopane mešana in pašna ţivinoreja in pašna ţivina, kar je odsev 
naravnih danosti in moţnosti, ki jih pogojuje naravnogeografksa lega, ki jo ima 
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območje. Manjši deleţ kot v Sloveniji predstavljajo mešana rastlinska  pridelava, 
mešana rastlinska  pridelava in ţivinoreja, prašičereja in perutninarstvo ter trajni 
nasadi. V manjšem obsegu je prisotno tudi  poljedelstvo in vrtnarstvo. 
 
Ekološko kmetovanje se počasi uveljavlja, predvsem v občini Šentjur.7 Na kmetijah, 
ki jih ni mogoče preusmeriti v ekološko kmetovanje, je potrebno spodbujati razvoj 
integrirane pridelave grozdja, vina, sadja in vrtnin. 
 
 
Tabela 8: Starostna struktura gospodarjev v letu 2000 
 

Občina  skupaj Pod 35 let 35-44 45-54 55-64 Nad 64 

 Gosp. PDM Gosp. PDM Gosp. PDM Gosp. PDM Gosp. PDM Gosp. PDM 

Oplotnica  287 166 20 12 57 36,38 71 48 64 44 75 27 

Sl. Konjice 728 404 62 34 131 68,88 188 121 183 117 164 64 

Šentjur  1568 938 102 62 261 151,25 380 242 384 282 441 202 

Vitanje  255 171 21 15 51 31,13 69 52 59 47 55 26 

Zreče  342 203 34 22 74 41,88 86 52 88 59 60 28 

Dobje  152 86 11 6 22 14,38 32 20 41 29 46 16 

Dobrna  175 94 14 8 35 17,75 52 29 36 27 38 13 

OBMOČJE  3507  264  621  878  855  919  

SLOVENIJA 86336 44690 4487 2449 13222 7163,63 19979 10881 20942 13235 27706 10962 

Vir: Popis kmetijskih gospodarstev 2000, Statistični urad RS 

 
Na območju predstavljajo največji deleţ gospodarji, ki so starejši od 64 let, sledijo 
gospodarji v strukturi od 45–54 let, za njimi pa gospodarji stari med 55 in 64 let. 
Najmanj je gospodarjev starih pod 35 let, starosti med 35 in 44 let pa jih je 7,5 %. 
 
Starostna in lastniška populacija nosilcev kmetijskih gospodarstev je zelo 
zaskrbljujoča. Velja omeniti, da podatki prikazujejo kmetijstvo kot tradicionalno 
dejavnost, s katero se generacije, ki so trenutno gospodarji, ukvarjajo ţe vse 
ţivljenje. Vendar bo za nadaljnji razvoj in spremembe na bolje potrebno razviti sistem 
spodbud, ki bodo tudi kmetijstvu območja prinesle nove izzive, motiv za ustvarjanje, 
dohodkovno privlačnost in moţnost preţivetja. 
 
Največ gospodarjev ima osnovnošolsko izobrazbo (55 %), sledijo gospodarji s 
poklicno izobrazbo (24,8 %) in srednješolsko izobrazbo  (10,3 %).  Gospodarjev z 
višjo, visoko, strokovno univerzitetno ali podiplomsko izobrazbo je le slaba dva 
odstotka. Brez izobrazbe oziroma z nepopolno osnovnošolsko izobrazbo je na 
območju 6,6 % gospodarjev. 

                                                 
7 V občini Šentjur je trenutno vključenih v ekološko kontrolo 28 kmetij, ki so bile tudi pozitivno 

ocenjene ob kontroli leta 2003. 16 ekoloških kmetov je vključenih v zdruţenja ekoloških pridelovalcev 

Deteljica, eden je član društva Ajda in je hkrati vključen tudi v dodatno kontrolo za blagovno znamko 
Demeter. En kmet je član zdruţenja ekoloških pridelovalcev Severovzhodne Slovenije. Vsa našteta 

društva so z ostalimi po Sloveniji povezana v zvezo ekoloških pridelovalcev Slovenije in uporabljajo 

skupno blagovno znamko Biodar. Velikost kmetij, ki so vključene v sistem kontrolirane ekološke 
pridelave, je v povprečju dvakrat večja v primerjavi s povprečno slovensko kmetijo, s čimer sledijo 

trendom v drţavah, ki so v ekološkem kmetijstvu med vodilnimi v Evropi. 
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Tabela 9: Druţinske kmetije po šolski izobrazbi gospodarjev 
 

Občina  Skupaj Brez izobrazbe, 
nepopolna 

osnovnošolska 
izobrazba 

Osnovnošolska 
izobrazba 

Poklicna 
izobrazba 

Srednješolska 
izobrazba 

Višja, visoka, 
strokovna, 

univerzitetna 
ali 

podiplomska 
izobrazba 

 Gosp. PDM Gosp. PDM Gosp. PDM Gosp. PDM Gosp. PDM Gosp. PDM 

Oplotnica  287 166 17 8 152 95 71 40 41 20 6 3 

Sl. Konjice 728 404 41 24 350 215 214 120 105 41 18 4 

Šentjur  1568 938 137 78 895 571 370 208 137 71 29 9 

Vitanje  255 171 z Z 151 110 51 32 12 5 z z 

Zreče  342 203 28 17 181 113 94 54 35 17 4 1 

Dobje  152 86 z Z 109 61 25 15 5 2 z Z 

Dobrna  175 94 9 6 92 55 44 19 27 14 3 1 

OBMOČJE 
SKUPAJ 

3507  232  1930  869  362  60  

SLOVENIJA 86334 44690 9717 4996 40698 22768 22448 11140 10596 4776 2781 980 

Vir: Popis kmetijskih gospodarstev 2000, Statistični urad RS 

 
 
Primerjava stanja območja s stanjem v Sloveniji je podobno pri poklicni in 
srednješolski izobrazbi (v Sloveniji so za 2 odstotni točki večji deleţi), medtem ko je 
pri osnovnošolski izobrazbi v Sloveniji deleţ manjši od deleţa območja kar za 7,9 
odstotne točke. Celotna Slovenija ima večji deleţ gospodarjev s splošno izobrazbo od 
višješolske naprej (kar 3,2 %), vendar je stanje pri gospodarjih brez izobrazbe ali z 
nepopolno osnovnošolsko izobrazbo v Sloveniji bistveno slabše kot v območju, in 
sicer Slovenija 11 %, območje 6,6 %. 
 
 
Tabela 10: Druţinske kmetije po kmetijski izobrazbi 
 

  Skupaj Samo praktične 
izkušnje 

Tečaji iz 
kmetijstva 

Poklicna 
kmetijska 
izobrazba 

Srednja, višja, 
visoka strokovna, 
univerzitetna ali 

podiplomska 
kmetijska 
izobrazba 

 Gosp. PDM Gosp. PDM Gosp. PDM Gosp. PDM Gosp. PDM 

Oplotnica  287 167 217 121 29 22 13 9 7 4 

Slov. 
Konjice 

728 404 598 318 67 46 43 31 19 8 

Šentjur  1568 938 1390 808 71 54 81 60 19 11 

Vitanje  255 171 229 152 19 16 z z z z 

Zreče  342 203 305 173 23 17 8 7 6 5 

Dobje  152 86 148 85 z z z z 0 0 

Dobrna  175 94 141 72 31 20 z z z z 

OBMOČJE  3507  3028  240  145  51  

SLOVENIJA 86334 44690 72440 36198 7045 4483 2752 1949 2230 1285 

Vir: Popis kmetijskih gospodarstev 2000, Statistični urad RS 

 
Podatki območja kaţejo na to, da jih ima največ samo praktične izkušnje iz 
kmetijstva (86,3 %), kar je višji deleţ kot slovensko povprečje, ki znaša 83,9 %.  
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Deleţ je zelo zaskrbljujoč, saj kaţe na to, da se je večino gospodarjev na kmetijah v 
Sloveniji (in območju) naučilo kmetovati bodisi od svojih staršev ali sorodnikov, ali pa 
so se s kmetovanjem pričeli ukvarjati zaradi drugih dejavnikov. Omenjeno dejstvo 
(po podatkih) kaţe na to, da kmetije v Sloveniji poslujejo predvsem na osnovi 
izkušenj in najverjetneje tudi s pomočjo znanj in izkušenj ostalih druţinskih članov, ki 
ţivijo na kmetiji. Velja omeniti še posebno strokovno podporo Kmetijskih svetovalnih 
sluţb, ki imajo preko Kmetijsko gozdarskega zavoda in Kmetijsko gozdarske zbornice 
mreţo po vsej Sloveniji. Na območju delujejo kmetijsko svetovalne sluţbe preko 
območnih kmetijskih zavodov KZ Celje in KZ Ptuj. Vendar se kmetje še premalo 
vključujejo v različne oblike izobraţevanja in usposabljanja, zato bo v prihodnje 
potrebno temu posvetiti posebno pozornost, saj podjetniško naravnano kmetovanje 
zahteva različna znanja tudi s področja podjetništva in managementa. 
 
 
Tabela 11: Druţinske kmetije po ekonomski velikosti 
 

 Ekonomska velikost (ESU) 

 Skupaj <2 2-<4 4-<8 8-<16 >=16 

Oplotnica  287 136 62 43 29 17 

Slov. Konjice 728 302 199 124 67 36 

Šentjur  1568 830 439 191 78 30 

Vitanje  255 99 88 61 7 - 

Zreče  342 128 113 73 20 8 

Dobje  152 92 39 18 2 1 

Dobrna  175 113 45 12 4 1 

OBMOČJE 3507 1700 985 522 207 93 

SLOVENIJA 86336 40708 22673 13900 6180 2875 

Vir: Popis kmetijskih gospodarstev 2000, Statistični urad RS 

 
Na območju je tako kot v Sloveniji največji deleţ kmetij reda velikosti manj kot 2 ha. 
Sledijo jim nekoliko večje kmetije, ki imajo med 2 in 4 ha. Teh je skoraj 1/3.  Okrog 
15 % je nekoliko večjih kmetij od 4 – 8 ha in povprečje v Sloveniji kaţe podoben 
deleţ. Le 6 % je na območju kmetij reda velikosti od 8 – 16 ha. In nad 16 ha je na 
območju 2,5 % in v celotni Sloveniji le 3 % kmetij.  
 
Podatki nakazujejo dejstvo, da so kmetije v Sloveniji in na obravnavanem območju 
majhne. Tako jim ta majhnost ne zadošča za ustvarjanje dohodka, s katerim bi ţiveči 
na kmetiji lahko preţiveli. Tako se ljudje znajdejo tako, da kombinirajo kmetovanje s 
sluţbo ali vse več z dopolnilno dejavnostjo ali z osebnim dopolnilnim delom. Slednji 
dejavnosti sta tako največji moţnosti dodatnega ustvarjanja dohodka na kmetijah in 
omogočajo ustvarjati pogoje, da se bo tudi kmetovanje kot osnovna dejavnost 
ohranilo. Zaradi majhnosti kmetij, ki same ali samostojno, tudi z dopolnilnimi 
dejavnostmi teţko nastopajo na današnjem večjem evropskem trgu, se odpira 
moţnost ekskluzivne proizvodnje visoko kakovostnih kmetijskih produktov, tako 
imenovana butična proizvodnja. Z njo pa lahko tudi majhne kmetije konkurirajo na 
trgih EU, ki so kvaliteto ţe pripravljeni plačati.  
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Tako ima kmetijstvo v območju zaradi majhnosti (kot vse majhne kmetije v Sloveniji) 
moţnosti v visoko kvalitetnih butičnih proizvodih, ki pa jih bo potrebno primerno in 
ustrezno zaščititi z geografskimi in drugimi zaščitami blagovnih znamk, kar bo 
omogočalo višje cene in večje dohodke ter večje moţnosti prodora na druge trge. 
Tako politiko vodi tudi Slovenija in MKGP v skladu z razvojnimi usmeritvami in 
strukturnimi skladi. Tudi v nadaljnjem obdobju je mogoče pričakovati večja vlaganja 
v rast in razvoj ter ohranjenosti podeţelja, ki zajema preko 80 % slovenskega 
ozemlja.  
 
 
 
2.3.2  Dopolnilne dejavnosti 
 
Dopolnilne dejavnosti na kmetiji dobivajo vse večji pomen, predvsem predelava lesa, 
saj je okoli polovica površin gozda, poleg tega še turizem na kmetiji, predelava 
mleka, domača obrt (spominki iz lesa, suhih roţ, kamna, gline, pleteni in kovani 
izdelki, izdelava košev, kamnoseštvo), predelava sadja in vina ter predelava ţita 
(mlini).  
 
Tabela 12: Število registriranih dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in število 
                registriranih oseb, ki opravljajo osebno dopolnilno delo 
 

 Število registriranih 

dopolnilnih dejavnosti na 
kmetijah 

Število registriranih oseb, ki 

opravljajo osebno dopolnilno 
delo na kmetijah 

Dobje 3 0 

Dobrna 1 3 

Oplotnica 9 6 

Slovenske Konjice 11 8 

Šentjur 40 3 

Vitanje 6 2 

Zreče 21 1 

OBMOČJE 91 23 
Vir: Upravne enote Celje, Slovenska Bistrica in Slovenske Konjice 

 
 

A) Registrirana dopolnilna dejavnost na kmetijah 
 

Dejavnost 
Število 

izvajalcev 

Storitve s kmetijsko, gozdarsko in drugo 
mehanizacijo 

25 

Perutninarstvo 14 

Turistična kmetija 10 

Ţaganje in predelava lesa 10 

Vrtnarstvo 10 

Kmetija z nastanitvijo  8 

Peka kruha in peciva 6 

Izletniška kmetija 5 

Vinotoč 3 

Nabiranje, predelava, prodaja gozdnih sadeţev 2 
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in zelišč 

Ţganje apna 1 

Pletarstvo 1 

Vzdrţevanje cest 1 

Vzdrţevanje zelenic 1 

Izdelava vozov - zapravljivčkov 1 
Vir: Upravne enote Celje, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice in Šentjur 

 
Na celotnem projektnem območju je 91 oseb, ki imajo registrirano dopolnilno 
dejavnost na kmetiji. Prisotnih je 15 različnih vrst dopolnilne dejavnosti, med njimi 
prevladujejo storitve s kmetijsko, gozdarsko in drugo mehanizacijo (25).  V veliki 
meri se pojavljajo tudi perutninarstvo, turistične kmetije, kmetije z nastanitvijo, 
ţaganje in predelava lesa ter vrtnarstvo. V manjšem obsegu se pojavljajo peka kruha 
in peciva, izletniške kmetije, vinotoči ter nabiranje gozdnih sadeţev in zelišč. 
Območne posebnosti pa predstavljajo pletarstvo, ţganje apna in izdelava vozov. 
 

B) Osebno dopolnilno delo 
 

Dejavnost 
Število 
izvajalcev 

Izdelovanje različnih izdelkov, ki jih je moţno 

izdelovati na domu preteţno ročno ali po 
tradicionalnih postopkih (spominki, dekorativni 

predmeti, posoda, glasbila, sveče, galanterijski 
predmeti) ter prodaj teh izdelkov. 

10 

Občasna pomoč v gospodinjstvu in pomoč pri 

vzdrţevanju stanovanja, hiše, počitniške hiše in 
podobno ter vzdrţevanje pripadajočih zunanjih 

površin.  

5 

Nabiranje, prodaja sadeţev in zelišč. 4 

Občasno varstvo otrok in pomoč starejšim, 

bolnim in invalidom na domu. 
1 

Vir:Upravne enote Celje, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice in Šentjur 

 
Število oseb, ki opravljajo osebno dopolnilno delo na celotnem projektnem območju 
znaša 23. Prevladuje izdelovanje različnih izdelkov na domu, ki jih je moţno izdelovati 
ročno ali po tradicionalnih postopkih (domača in umetnostna obrt). V manjši meri so 
zastopani občasna pomoč v gospodinjstvu, nabiranje gozdnih sadeţev, samo eden pa 
se ukvarja z varstvom otrok in starejših.  
 
 
Pregled dopolnilnih dejavnosti po občinah 

 
Občina Dobje 

Na območju občine Dobje prevladujejo pri dopolnilnih dejavnostih  storitve s 
kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in vrtnarstvo. Skupno število vseh dopolnilnih 
dejavnosti je 5.  V občini nihče nima registriranega osebnega dopolnilnega dela.  

 
Občina Dobrna 

V občini Dobrna ima 1 oseba registrirano dopolnilno dejavnost (izletniška kmetija), tri 
osebe se ukvarjajo z osebnim dopolnilnim delom.  
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Občina Oplotnica 

Devet oseb na območju občine Oplotnica ima registrirano dopolnilno dejavnost, 
prevladujejo storitve z kmetijsko mehanizacijo in opremo (7), kar odraţa tudi dejstvo, 
da je območje občine v veliki meri pokrito z gozdom. Šest oseb se ukvarja z osebnim 
dopolnilnim delom. 

 
Občina Slovenske Konjice 

Na območju občine prevladujejo vinotoči, predelava lesa in perutninarstvo. Število 
vseh, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost na kmetiji je 11. Osem oseb v občini 
se ukvarja z osebnim dopolnilnim delom, prevladuje izdelava izdelkov doma, ki jih je 
moţno izdelati ročno ali po tradicionalnih postopkih.  

 
Občina Šentjur 

Skupno število registriranih dopolnilnih dejavnosti v občini Šentjur znaša 38, kar je 
največ na projektnem območju. Prevladujejo turistične kmetije, perutninarstvo in 
vrtnarstvo. Tri osebe imajo registrirano osebno dopolnilno delo, najbolj zastopano je 
izdelovanje izdelkov na domu, ki jih je moţno izdelati ročno ali po tradicionalnih 
postopkih. 

 
Občina Vitanje 

Šest oseb na območju občine ima registrirano dopolnilno dejavnost na kmetiji. 
Prevladuje ţaganje in predelava lesa ter pozimi pluţenje snega. Dve osebi imata 
registrirano osebno dopolnilno delo, obe se ukvarjata z izdelovanjem izdelkov na 
domu, ki jih je moţno izdelati ročno ali po tradicionalnih postopkih. 

 
Občina Zreče 

Občina Zreče je najbolj turistično razvita občina na obravnavanem območju, zato so 
na področju registrirane dopolnilne dejavnosti najbolj zastopane kmetije z 
nastanitvijo in predelava lesa. Ena oseba na območju občine ima prijavljeno osebno 
dopolnilno delo – ukvarja se z varstvom otrok in pomočjo starejšim.  
 
Priloţnost za napredek kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah je v občini 
Dobrna prav gotovo sodelovanje s Termami Dobrna, ter širšega območja s Termami 
Dobrna in Zreče. To zaenkrat poteka v zelo omejenem obsegu, vendar bi Terme 
lahko postale glavni odjemalec kmetijskih pridelkov in izdelkov, ki bi jih v skladu z 
določenimi standardi pridelali lokalni pridelovalci s celega obravnavanega območja. Ti 
bi se lahko usmerili v intenzivnejšo pridelavo poljščin in zelenjave, sadjarstvo ter 
predelavo kmetijskih pridelkov (sadje, zelenjava, ţivila ţivalskega izvora). Tudi 
čebelarstvo in vinogradništvo bi bilo vredno izkoristiti.  
 
Moţnosti se ponujajo na področju obrti in turizma na kmetijah, vendar bodo na 
kmetijah potrebne dodatne investicije, ki jih bodo lahko le redki kmetje pokrili z 
dohodki iz osnovne kmetijske dejavnosti. Potrebno je razvijati predelavo osnovnih 
kmetijskih surovin na domu in direktno trţenje, predvsem v smislu moţnosti nastopa 
na trgu s tipičnimi lokalnimi produkti. Razvojna priloţnost so različne oblike turistične 
dejavnosti na kmetijah – vinotoči, kmetije odprtih vrat, nastanitvene kmetije. Velik 
potencial je tudi v izdelovanju in prodaji kvalitetnih in domiselnih spominkov 
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obiskovalcem8. Potrebno je poskrbeti za uveljavitev lokalno-tipičnih kmetijskih pridelkov, 
razvoj blagovnih znamk in vključevanje v ţe uveljavljene blagovne znamke ter boljše 
trţenje kmetijskih pridelkov, izdelkov in storitev. 
 
Zelo pogost pojav in problem je neusklajen razvoj različnih dejavnosti v prostoru, še 
posebej s spreminjanjem narave vasi (od kmetijstva, dopolnilnih dejavnosti, turizma, 
bivanja), tako da prihaja do konfliktov različnih rab. To neusklajenost najbolj občuti 
kmečko prebivalstvo na podeţelju, še zlasti tisti, ki ţelijo razvijati kmetijsko dejavnost 
oz. razvijati druge dopolnilne dejavnosti, zato bo v prihodnje v okviru prostorskega 
urejanja podeţelja temu potrebno namenjati ustrezno pozornost in poiskati primerne 
prostorske rešitve. 
 
 
2.3.3  Podjetništvo 
 
Največ poslovnih subjektov ima občina Šentjur (1.075), najmanj pa občina Dobje 
(42). V občini Dobje se največ subjektov ukvarja s prometom, skladiščenjem in 
zvezami, v Dobrni, Oplotnici, Šentjurju in Vitanju z javnimi, skupnimi in osebnimi 
storitvami, v Slovenskih Konjicah in v Zrečah pa s predelovalnimi dejavnostmi. 
Območje torej sledi trendom na drţavni ravni, saj tudi tam prevladujejo javne, 
skupne in osebne storitve. 
 
Tabela 13a: Poslovni subjekti po dejavnosti – pregled po občinah, 30.6. 2003 
 

Občina Skupaj 

Kmetij- 
stvo, 
lov, 

gozdar- 
stvo 

Ribi-
štvo 

Rrudar- 
stvo 

Prede-
lovalne 

dejavno- 
sti 

Oskrba z 
elektriko, 
plinom, 

vodo 

Ggrad- 
be- 

ništvo 

Ttrgovina, 
popravilo 
mot. vozil 

Gostin- 
stvo 

Dobje 42 1 - - 2 - 4 6 2 

Dobrna 87 2 - - 6 - 10 12 8 

Oplotnica 145 2 - 2 23 2 14 24 13 

Sl.Konjice 967 8 - - 190 2 115 177 51 

Šentjur 1.075 16 2 - 173 1 135 192 34 

Vitanje 80 1 - 3 11 - 11 14 5 

Zreče 355 3 1 3 71 2 30 64 31 

OBMOČJE 2751 33 3 8 476 7 319 489 144 

SLOVENIJA 141.374 1.980 245 144 19.796 351 13.705 26.836 8.425 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije 

 
 

                                                 
8 V Dobrni je nekaj povezav med lokalnimi pridelovalci in Turističnim informacijskim centrom ţe 

vzpostavljenih. V TIC- u so naprodaj čebelarski izdelki in drobni leseni izdelki. 
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Tabela 13b: Poslovni subjekti po dejavnosti – pregled po občinah, 30.6. 2003  
(nadaljevanje) 

 

Občina 

Promet, 
skla- 
dišče- 
nje, 

zveze 

Finančno 
posredni- 

štvo 

Nepremi- 
čnine,  
najem, 

poslovne 
 storitve 

Javna 
uprava,  

obramba, socialno 
zavarov. 

Izo- 
braţe- 
vanje 

Zdrav- 
stvo,  
soc.  

varstvo 

Javne, 
 skupne 

in  
osebne  
storitve 

Dobje 13 - - 2 1 - 11 

Dobrna 10 - 7 2 1 3 27 

Oplotnica 16 - 13 2 1 4 29 

Sl. Konjice 59 5 110 29 11 25 177 

Šentjur 140 6 104 27 14 24 207 

Vitanje 6 1 3 3 2 3 17 

Zreče 34 2 25 11 3 8 67 

OBMOČJE 278 14 264 76 33 67 535 

SLOVENIJA 9.733 1.296 20.835 3.109 1.953 3.103 29.858 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije 

 
 
Tabela 14:  Delovno aktivno prebivalstvo po delovnem mestu – pregled po občinah,  

april 2004 
 

Občina 

Delovno 

aktivno 
prebi-

valstvo 

Zaposlene osebe Ssamozaposlene osebe 

skupaj 

v 
podjetjih, 
druţbah 

in 
organiza-

cijah 

pri  
samoza- 
poslenih 
osebah 

skupaj 

Samo-
stojni 

podjet-
niki 

posa-
mezniki 

osebe,  

ki 
oprav-
ljajo 

poklic. 
dejav-
nost 

kmetje 

Dobje 150 84 68 16 66 18 - 48 

Dobrna 479 389 349 40 90 33 2 55 

Oplotnica 539 370 187 183 169 83 2 84 

Sl.Konjice 4.788 4.120 3.142 978 668 316 28 324 

Šentjur 4.628 3.547 2.719 828 1.081 430 25 626 

Vitanje 391 250 203 47 141 32 3 106 

Zreče 4.015 3.745 3.489 256 270 127 8 135 

OBMOČJE 14990 12526 10157 2348 2485 1039 68 1388 

SLOVENIJA 779.863 701.015 635.545 65.470 78.821 42.855 6.550 29.416 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije 

 
Največ delovno aktivnega prebivalstva (zaposlenih in samozaposlenih) ima občina 
Slovenske Konjice (4.788), sledi Šentjur, najmanj pa ga je v občini Dobje (150). 
Deleţ samozaposlenih v primerjavi z zaposlenimi se giba od 6,7 % (v občini Zreče) 
do 44 % (v občini Dobje). Deleţ na ravni drţave je 10,1 %. Število kmetov 
predstavlja večino v kategoriji samozaposlenih oseb v naslednjih občinah: Dobje, 
Dobrna, Šentjur in Vitanje, v občini Zreče pa je razmerje uravnoteţeno. Na ravni 
celotne Slovenije je kmetov v tej kategoriji bistveno manj.  
 
Podjetja na obravnavanem območju zaposlujejo preteţno lokalno delovno silo. 
Delovnih mest ni toliko, da bi vsi prebivalci posameznih občin lahko dobili ustrezno 
zaposlitev, zato številni dnevno odhajajo na delo v bliţnje zaposlitvene centre 
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(Vojnik, Velenje, Celje, Štore). Predvsem zdravilišči v Dobrni in Zrečah ter podjetji 
Unior in Alpos Šentjur pa so glavni delodajalci tega območja in nudijo delovna mesta 
tudi prebivalcem iz širše okolice.  
 
V občini Šentjur in Slovenske Konjice so bile v preteklosti močno zastopane 
dejavnosti, ki so bile delovno intenzivne in se niso pravočasno tehnološko posodobile 
in razvile ustreznih trţnih in marketinških strategij (obutvena in tekstilna industrija). 
Zaradi odpuščanja in stečajev podjetij se je povečala predvsem nezaposlenost ţensk, 
saj je bila kvalifikacijska struktura v teh podjetjih nizka in njihova prekvalifikacija 
teţavna. V teţavah sta še zmeraj lesno-predelovalna in ţivilska industrija. Največji 
delodajalci na območju občine Šentjur so delniška druţba Alpos, podjetje Bohor9, 
Tajfun10, Kemoplast d.o.o., Meja Šentjur d.d., pomembno mesto imajo tudi podjetja, 
ki se ukvarjajo z mesom in mesnimi proizvodi (Gruda-Jurmes, Mesarstvo Šentjur, 
Agona). 
 
V prihodnje mora biti rast predelovalnih dejavnosti bolj kvalitativna kot kvantitativna 
v smislu tehnološkega razvoja (inovacije, raziskave in razvoj, tehnološki vloţki). Ta 
smer razvoja bo imela pomemben vpliv na lokalni trg dela, saj ni pričakovati večje 
rasti zaposlovanja v obstoječih večjih podjetjih, se pa lahko v povezavi z njimi 
razvijajo manjša podjetja, ki imajo perspektivne programe, vendar je pri tem 
potrebno razvijanje medsebojnega povezovanja, skupnega razvoja in izvajanja 
določenih storitev, saj jim bo to omogočalo kvalitetnejše in bolj ekonomično 
poslovanje. 
 
V prihodnje je pričakovati tudi rast števila podjetij in zaposlenih v storitvenem 
sektorju. Takšen razvoj bo spodbudila večja usmerjenost v razvoj turizma na 
območju ter razvoj poslovnih storitev, ki jih bodo podjetja potrebovala za uspešno 
poslovanje na evropskem trgu. Niša je tudi v razvoju različnih javnih, skupnih in 
osebnih storitev.  
 
Na območju primanjkuje visoko usposobljenega kadra, predvsem inovativnih 
strokovnjakov in managerjev, saj si ti iščejo priloţnost v bolj stimulativnem 
podjetniškem okolju z višjimi plačami. Veliko strokovnjakov ostane v Ljubljani oz. 
Celju, tako da so domača podjetja prisiljena zaposliti strokovnjake od drugod. 
 
Veliko je tudi dnevnih migracij prebivalcev v sosednje, pa tudi bolj oddaljene občine. 
Po številu oseb so najmočnejše migracije iz Slovenskih Konjic, Oplotnice ter iz Vitanja 
v Zreče. Veliko število oseb iz obravnavanega območja odhaja na delo v večja mesta 
kot so Celje, Velenje in Slovenska Bistrica.  
 
 

                                                 
9 Načrtujejo gradnjo kotlovnice na  lesno biomaso. 
10 Podjetje zaposluje visoko kakovosten kader tehnične smeri in je glavni investitor  prenove gradu na 

Planini s ciljem vzpostavitve celovite turistične ponudbe  v okolju. 
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2.3.4  Domača obrt  
 
Na območju imajo velik razvojni potencial domača obrt, predvsem v povezavi s 
turizmom dveh velikih zdraviliških centrov.   Vendar prebivalstvo na kmetijah ni 
osveščeno, da je tradicionalni izdelek z uporabno ali spominsko vrednostjo, ki ga zna 
izdelati vedno manj ljudi, posebna kvaliteta. Zaradi slabe informiranosti in 
pomanjkanja pozitivnih zgledov kmetje še niso prepričani, ali ima ukvarjanje z 
dopolnilnimi dejavnostmi in domačo obrtjo več prednosti ali slabosti, vendar jih je 
nekaj zainteresiranih za to moţnost dopolnitve dohodka. Predvsem niso podkovani v 
zakonodaji in v načinu postavitve njihovega izdelka na trg, za kar bi potrebovali 
dodatno izobraţevanje in strokovno pomoč. Razvoj domače obrti na kmetijah ali 
dopolnilne dejavnosti predstavlja tudi delno rešitev problema brezposelnosti na tem 
območju. 
 
Tabela 15:  Obrtni obrati z obrtnimi dejavnostmi ter obrati z domačo in umetno  

obrtjo po pravnoorganizacijskih oblikah, 31.12. 2002 
 

Občina  

Fizične osebe Pravne osebe 

sku- 
paj 

s.p. 

opravlja-
jo 

doma- 
čo in  

umetno 
obrt 

dru-
ge 

sku-
paj 

druţbe z 
neome-

jeno 
 odgo- 
vor- 

nostjo 

ko- 
man- 
ditne 

druţbe 

druţbe 
 z  

omeje- 
no od-
govor- 
nostjo 

del-
niške 
druţ-

be 

dru-
ge 

Dobje 3 3 - - - - - - - - 

Dobrna 17 17 - - 1 - - - 1 - 

Oplotnica 29 29 - - - - - - - - 

Slov. 
Konjice 

138 138 - - 39 12 3 21 2 1 

Šentjur 184 184 - - 16 1 - 15 - - 

Vitanje 15 15 - - 3 - - 3 --  

Zreče 48 48 - - 11 2 - 8 1 - 

OBMOČJE 434 434   70 15 3 47 4 1 

SLOVENIJA 19. 172 19.099 7 66 4.042 232 68 3.546 146 32 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije 

 
Največ fizičnih oseb je registriranih v Občini Šentjur, pri številu pravnih oseb pa 
vodijo Slovenske Konjice. Pri fizičnih osebah so v vseh občinah vse osebe s. p., nihče 
se ne ukvarja z domačo in umetno obrtjo. Občini Dobje in Oplotnica nista imeli v letu 
2002 nobene pravne osebe, občina Dobrna je imela eno, občina Vitanje pa tri. V vseh 
občinah, kjer so imeli več kot eno pravno osebo, so prevladovale druţbe z omejeno 
odgovornostjo, podobno kot je temu v Sloveniji. 
 
Obiskovalcem Term Dobrna in Zreče (pa tudi Rogaška, Laško in Olimje) bi lahko 
poleg ponudbe zdravilišča ponudili še obiske turističnih kmetij, mlinov s prikazom 
načina dela v njih, spoznavanje naravnih vrednot in objektov kulturne dediščine. 
Velika prednost obravnavnega območja je, da zdravilišče ţe privablja veliko število 
domačih in tujih obiskovalcev, ki pa jih je potrebno spodbuditi in usmeriti k 
obiskovanju še drugih zanimivosti na tem območju. Prebivalci za zdaj ne izkoriščajo 
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vseh moţnosti zasluţka iz turizma11. Moţnosti se kaţejo v nadaljnjem razvoju 
gostinstva, oddajanju sob, prodaji kmetijskih pridelkov in predelanih ţivil s kmetij 
(med in ostali čebelji izdelki, sir, sušeno sadje, pecivo, marmelade itd.), ponujanju 
konj za jahanje, voţnjo z vozovi itd. Ker so ţe speljane in označene številne 
sprehajalne, planinske in različne tematske poti12, bi lahko domačije ob njih razvile 
turistično ponudbo. Za začetek je najprimernejša registracija kmetije odprtih vrat, 
kjer lahko kmetje prodajajo doma pridelano hrano in pijačo. 
 
Tradicionalna domača obrt na obravnavanem območju je bilo tudi mlinarstvo 
(predvsem v Dobrni in Šentjurju), ki pa je do danes ţe popolnoma zamrlo. Z 
obuditvijo mlinarstva in obnovo mlinov bi lahko ustvarili turistično zanimivost, kjer bi 
se obiskovalci seznanili z načinom ţivljenja in dela v mlinih.  
 
Kot tradicionalne dopolnilne dejavnosti na tukajšnjih kmetijah so se ohranile še 
čebelarstvo (medičarstvo), v manjši meri pa tudi pletenje volnenih izdelkov in košar. 
 
Na območju občine Vitanje se v največjem številu (2), kot pojavna oblika domače 
obrti pojavlja izdelovanje različnih izdelkov, ki jih je moţno izdelovati na domu 
preteţno ročno ali po tradicionalnih postopkih (spominki, dekorativni predmeti, 
posoda, glasbila, sveče, galanterijski predmeti) ter prodaj teh izdelkov. V enem 
primeru pa najdemo dejavnost ţganja apna. V občini Zreče, pa se v enem primeru, 
kot domačo obrt, pojavlja peka kruha v krušni peči. 
 
Zakonodaja, ki ureja pridobivanje uporabnih dovoljenj ter dovoljenj za opravljanje 
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, je zahtevna in toga, tako da onemogoča razvoj 
dejavnosti ter hkrati kmetije sili v velike investicije ter izgubo posebnosti, ki so 
značilne za kmetijo in so tudi turistično zanimive.  
 
2.3.5  Turizem 
 
Območje je turistično povsem različno razvito – od v turizem usmerjenih občin, kot 
sta Dobrna in Zreče, do občin, kjer se turistična infrastruktura šele začenja razvijati 
(Oplotnica). Potencial je povezava turistične dejavnosti z nosilci turistične dejavnosti 
v sosednjih, turistično visoko razvitih krajih, v katerih je razvit zdraviliški turizem 
(poleg Dobrne in Zreč še Rogaška Slatina, Laško, Podčetrtek), kjer bi občine lahko 
razvijale komplementarne dejavnosti. 
  
Turistične aktivnosti v občini Dobrna so preteţno vezane na delovanje Term Dobrna 
in aktivnosti Turističnega društva Dobrna, ki organizira različne prireditve. Ob ţe 
začrtanih tematskih poteh bi se lahko katera od kmetij odločila za turistično 
dejavnost kot dopolnilno dejavnost na kmetiji. Za začetek bi bil to lahko manj 
intenziven turizem, npr. v obliki kmetije odprtih vrat, vinotočev. Če bi se pokazalo, da 
je turistična dejavnost uspešna, bi lahko ponudbo razširili tudi na oddajanje sob. 

                                                 
11 Trenutno na območju občine Dobrna ni kmetije, ki bi nudila tudi prenočišča za 
obiskovalce, nekaj pa jih ţe ponuja domače dobrote.  
12 Loška pot, vinska turistična pot, konjeniška pot, kolesarske poti. 
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Oţiviti bo treba dejavnost oddajanja sob, ki je bila v preteklosti zelo razvita, danes pa 
ni v Dobrni niti enega turističnega leţišča v zasebnem sektorju. 
V občini Oplotnica trenutno ni stacionarnega turizma, kar nekaj pa je gostinske 
ponudbe. 
 
V Slovenskih Konjicah je turistična ponudba bogata, primanjkuje pa prenočitvenih 
objektov in majhnih turističnih ponudnikov oz. turističnih kmetij.  
 
Občina Šentjur leţi v bliţini večjih turističnih centrov in mesta Celje, skoznjo pelje 
povezava z Rogaško Slatino in Podčetrtkom, naravno okolje pa nudi moţnosti za 
aktivno preţivljanje prostega časa (kolesarjenje, pohodništvo, konjeništvo ipd.). Na 
območju se polagoma razvija  turizem na kmetiji in nekatere kmetije so turistično 
zelo dejavne. Dve izmed njih zagotavljata tudi prenočišča. Postopoma se iz 
izletniškega usmerjajo v stacionarni turizem in povečujejo število leţišč, vendar je 
turistična ponudba razdrobljena in nepovezana, tipični proizvodi še niso izoblikovani 
in prepoznavni, skupni turistični marketing pa ni organiziran. Pomanjkanje finančnih 
virov za razvoj turizma se kaţe na vseh ravneh: ker je občina turistično nerazvita, ni 
večjih investitorjev, ki bi zastavili razvojne načrte. Občina nima tradicije v turizmu, 
kar se pozna v pomanjkanju strokovnega kadra, tudi naselja niso turistično urejena, 
turistična infrastruktura je slabo ali povsem nerazvita (vinske ceste, tematske poti, 
kolesarske steze, kampi, itd.). Šolski center v Šentjurju nudi moţnost izobraţevanja 
za potrebe razvoja turistične dejavnosti, predvsem na kmetijah. 
 
Tabela 16: Gostinstvo in turizem, 2002 
 

Občina 
Nastanit- 

veni 
objekti 

Nastanitvene 
zmogljivosti 

Prihodi turistov Prenočitve turistov 

sobe leţišča skupaj tujih skupaj tujih 

Dobrna 2 72 134 11.635 2.948 83.669 25.044 

Slov. 
Konjice 

2 49 100 2.784 1.387 4.735 3.000 

Šentjur 4 44 106 2.933 1.429 5.136 2.936 

Vitanje 1 3 8 36 31 94 84 

Zreče 18 477 1.390 48.841 15.933 216.276 75.219 

OBMOČJE 27 645 1738 66229 21764 309910 106283 

SLOVENIJA 850 30.274 80.034 2.161.960 1.302.019 7.321.061 4.020.799 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije 

 
Opombe: * Občine, v katerih ni podatka, niso izpisane 

    * Zasebne sobe niso vključene 

 
 
Na območju petih obravnavanih občin je bilo leta 2002 27 nastanitvenih objektov, od 
tega kar 18 v občini Zreče. Upoštevati je potrebno, da zasebne sobe niso vključene. 
Tudi v Dobrni, ki je turistično zelo razvita, sta prisotna le dva nastanitvena objekta, 
sploh če upoštevamo, da ni nobenega leţišča v zasebnem sektorju. Iz tega seveda 
sledi, da je temu primerna tudi razpoloţljivost sob in leţišč. Drţavni deleţ prenočitev 
tujih turistov je 55 %, kar presegajo občine Slovenske Konjice (63 %), Šentjur (57%) 
in Vitanje (89%), ostali dve pa sta pod povprečjem (Dobrna ima 30% in Zreče 35%). 
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2. 3. DRUŢBENO KULTURNI PROSTOR 
 
2.3.1  Socialna struktura 
 
Tabela 17: Naravno gibanje prebivalstva po spolu  
 

Občina 
Ţivorojeni Umrli Naravni prirast 

skupaj moški ţenske skupaj moški ţenske skupaj moški ţenske 

Dobje 15 4 11 23 15 8 - 8 - 11 3 

Dobrna 21 5 16 12 6 6   9 - 1 10 

Oplotnica 37 19 18 43 29 14 - 6 - 10 4 

Slovenske Konjice 142 76 66 132 81 51   10 - 5 15 

Šentjur 165 91 74 197 89 108 - 32 2 - 34 

Vitanje 27 16 11 33 16 17    - 6 0 - 6 

Zreče 61 29 32 52 30 22 9 - 1 10 

OBMOČJE 468 240 228 492 258 226 - 24 - 26 2 

SLOVENIJA 17.501 9.025 8.476 18.701 9.696 9.005 - 1.200 - 671 - 529 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis 2002 

 
Na ravni Slovenije je naravni prirast negativen, čemur sledi večina občin z območja. 
Največji negativni prirast je v občini Šentjur (-32), sledi Dobje (-8), nato pa sta občini 
Oplotnica in Vitanje. Pozitivni naravni prirast imajo tri občine, in sicer Dobrna, 
Slovenske Konjice in Zreče.    
 
Povprečna starost v Sloveniji je 39,5 let. Med obravnavanimi občinami navedeno 
starost presegajo tri občine, in sicer Slovenske Konjice, Šentjur in Zreče, vse ostale 
občine pa imajo niţje vrednosti (najniţjo občina Dobrna). Indeks staranja 
prebivalstva (razmerje med prebivalci starejšimi od 64 let in prebivalci mlajšimi od 14 
let), ki je pokazatelj vitalnosti in propulzivnosti prebivalstva, je na ravni celotne 
Slovenije 96,3. Spodbudno je, da nima nobena od obravnavanih občin tako visoke 
vrednosti. Najmanjšo vrednost ima občina Zreče, po vrstnem redu pa sledijo 
Oplotnica, Slovenske Konjice, Vitanje, Šentjur in Dobje, najbolj zaskrbljujoče pa je 
stanje v občini Dobrna. Iz tega lahko razberemo, da štiri od sedmih občin ne 
presegajo ravni, ki še omogoča normalno obnovo prebivalstva (75). Je pa pri tem 
potrebno opozoriti na tista območja občin na obravnavanem področju, ki se praznijo 
in je indeks staranja mnogo višji. 
 
Tabela 18a: Prebivalstvo po starostnih skupinah  
 
 
 

Skupaj 
Starostne skupine (leta) 

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 

Dobje 1.008 53 62 65 68 78 83 77 85 58 64 
Dobrna 2.083 103 119 131 152 173 154 136 156 144 162 
Oplotnica 3.866 174 222 280 309 284 305 264 307 329 284 
Slovenske 
Konjice 

13.612 670 737 886 1.037 1.108 1.036 1.055 1.077 1.138 1.006 

Šentjur 18.470 878 988 1.135 1.351 1.582 1.371 1.311 1.433 1.382 1.409 
Vitanje  2.317 126 116 151 200 183 187 155 177 181 179 
Zreče 6.245 353 373 431 452 497 488 480 546 474 488 
OBMOČJE 47601 2357 2617 3079 3569 3905 3624 3478 3781 3706 3592 
SLOVENIJA 1.964.036 88.183 96.174 115.810 130.029 147.687 144.977 140.612 153.518 152.142 158.611 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis 2002 

 
Tabela 18b: Prebivalstvo po starostnih skupinah (nadaljevanje) 
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 Skupaj 

starostne skupine (leta) Pov- 
pre- 
čna 
sta-
rost 

Ind- 
eks 
sta-
ra- 
nja 

50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85+ 

Dobje 1.008 45 68 51 44 39 37 17 14 39,1 83,9 
Dobrna 2.083 143 107 88 96 104 61 36 18 37,0 89,2 
Oplotnica  3.866 256 197 183 157 150 96 40 29 39,0 69,8 
Slov. 
Konjice 

13.612 846 709 641 569 482 313 189 113 39,8 72,7 

Šentjur 18.470 1.261 1.014 876 846 674 509 246 194 39,8 82,3 
Vitanje  2.317 148 117 104 101 88 69 23 12 39,0 74,6 
Zreče 6.245 413 295 271 262 205 129 57 31 39,7 59,1 
OBMOČJE 47601 3112 2507 2214 2075 1742 1214 608 411   
SLOVENIJA 1.964.

036 
138.542 105.161 103.609 95.550 83.473 59.388 29.224 21.346 39,5 96,3 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis 2002 

 
 
Tabela 19: Izobraţevanje 
 

 

Vrtci Osnovne šole Dijaki srednjih 
 šol po občini 
prebivališča 

Študenti po  
občini  

stalnega 
prebivališča vrtci otroci 

zaposleno osebje za 
nego in vzgojo otrok 

šole učenci 

Dobje - - - 1 157 41 28 

Dobrna 1 54 6 1 250 114 67 

Oplotnica 1 84 8 2 394 210 93 

Slovenske  
Konjice 

4 430 49 7 1.496 832 612 

Šentjur 9 473 50 10 1.825 1.049 915 

Vitanje 1 37 3 1 226 180 84 

Zreče 3 213 22 3 697 349 238 

Območje 
skupaj 

19 1291 138 25 5054 2775 2037 

Slovenija 801 61.803 7.099 816 178.345 103.499 87.499 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis 2002 

 

Največ vrtcev ima občina Šentjur, kar je glede na to, da ima največ otrok tudi 
razumljivo. Je pa zanimivo, da ima občina Slovenske Konjice, ki ima 43 otrok manj, 
štiri vrtce. Če pa izračunamo povprečno število zaposlenih oseb za nego in vzgojo 
otrok v vrtcu v posamezni občini, ima najugodnejše razmerje občina Slovenske 
Konjice (8,8 otroka na eno osebo za nego in vzgojo otrok), ki je le malo nad 
slovenskim povprečjem (8,7). Tudi (povprečne) velikosti šol po številu učencev so 
različne: najmanjšo ima občina Dobje, največjo pa Zreče (232). Na ravni Slovenije 
ima povprečna šola 219 otrok.  
 

 
Izobrazbena struktura prebivalstva je slaba. Če pogledamo deleţe pri nepopolni 
osnovni šoli, vse občine, razen Slovenskih Konjic, presegajo vseslovenski deleţ 6 %. 
Pri srednji izobrazbi je deleţ na ravni Slovenije 54,1 %, ki ga presegata le dve občini 
(Dobrna in Slovenske Konjice). Še slabši so rezultati pri višji izobrazbi, kjer je 
slovenski deleţ 5.1 %, ki ga ne presega nobena občina, še najbliţje so Slovenske 
Konjice (4,1 %). Malo manj občine zaostajajo pri visoki dodiplomski izobrazbi, kjer se 
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zopet najbolj pribliţajo Slovenske Konjice (ki pa še vedno zaostajajo za slovenskim 
povprečjem za 2,3 %). 
 
 
Tabela 20: Prebivalstvo staro 15 let ali več, po izobrazbi  
 

 Skupaj 

Izobrazba 

brez 
izobra-

zbe 

nepo-
polna 

osnovna 

osnov-
na 

srednja 

višja 

visoka 

skupaj 
niţja in 
srednja 
poklicna 

strokov- 
na in 

splošna 

dodip- 
lomska 

podip- 
lomska 

Dobje 828 - 87 381 322 183 139 15 19 - 

Dobrna 1.730 18 108 548 951 591 360 53 45 7 

Oplotnica 3.190 28 213 1.097 1.673 1.025 648 84 86 9 

Slov. 
Konjice 

11.319 80 521 3.214 6.485 3.590 2.895 461 523 35 

Šentjur 15.469 146 1.095 4.957 7.961 4.340 3.621 614 647 49 

Vitanje 1.924 26 246 734 848 516 332 34 36 - 

Zreče 5.088 28 355 1.602 2.742 1.490 1.252 166 187 8 

OBMOČJE 39548 326 2625 12533 20982 11735 9247 1427 1543 108 

SLOVENIJA 1.663.869 11.337 104.219 433.910 899.341 452.292 447.049 84.044 114.630 16.388 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis 2002 

 
Izobrazbena struktura prebivalstva obravnavanega območja je torej pod slovenskim 
povprečjem, kar pomeni, da občine krepko zaostajajo pri razvijanju lastnih človeških 
virov.  
 
Omeniti velja Šolski center Šentjur kot srednješolsko institucijo, ki ponuja programe 
izobraţevanja na področju kmetijstva in ţivilstva na različnih ravneh; šola je uspela 
pridobiti tudi višješolska strokovna programa inţenir kmetijstva in inţenir ţivilstva, 
kar pomeni, da se odpirajo moţnosti za zahtevnejše ravni izobraţevanja in tudi 
razvoja raziskovalne dejavnosti.  
 
Tudi v Slovenskih Konjicah v sodelovanju z Zrečami razvijajo srednješolske programe 
izobraţevanja, tudi gimnazijskega, s čimer ţelijo zadrţati večji deleţ mladih 
izobraţenih v domačem okolju. 
  
Zavest o nujnosti stalnega usposabljanja, učenja, nadgrajevanja svojih sposobnosti in 
znanja je med prebivalci slabo razvita in bo potrebno posvetiti več pozornosti 
promociji in uveljavljanju vse ţivljenjskega učenja, pri tem pa izkoristiti Ljudske 
univerze.  
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Tabela 20:  Povprečne mesečne bruto in neto plače na zaposleno osebo in delovno 

aktivno prebivalstvo, april 2004 
 

 
Povprečne mesečne plače (SIT) 

Delovno aktivno prebivalstvo 
bruto neto 

Dobje 242.829 155.251 150 

Dobrna 239.560 153.413 479 

Oplotnica 225.732 146.304 539 

Slovenske Konjice 222.269 146.319 4.788 

Šentjur 223.486 144.391 4.628 

Vitanje 204.904 134.165 391 

Zreče 232.202 148.665 4.015 

Slovenija 260.231 162.961 779.836 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije 
 
Ekonomska moč območja, izraţena skozi plače, je šibka. Nobena od sedmih občin ne 
dosega drţavne ravni plač, in sicer niti v bruto niti v neto zneskih. Občine dosegajo 
od 78,7 % (občina Vitanje) do 93,3 % (občina Dobje) ravni slovenskih bruto plač. 
 
 
Tabela 21: Stopnja registrirane brezposelnosti, junij 2004 
 

OBČINE STOPNJA 

DOBJE 15,9 

DOBRNA 10,7 

OPLOTNICA 11,1 

SLOVENSKE KONJICE 11,2 

ŠENTJUR 12,2 

VITANJE 9,0 

ZREČE 7,8 

Vir: SURS  

 
Stopnja registrirane brezposelnosti na območju je bila v mesecu juniju 2004 najvišja 
v občini Dobje (15,9), najniţja pa v občini Zreče (7,8). 
 
 
Tabela 22:  Struktura brezposelnih po izobrazbi, julij 2004 
 

Občina  Skupaj 
Od vseh deleţ po stopnji izobrazbe (v %) 

I. in II. III. in IV. V. VI. VII. in VIII. 

Dobje 66 53,0 21,2 21,2 - 4,5 

Dobrna 97 27,8 36,1 29,9 1,0 5,2 

Oplotnica 185 38,9 25,4 30,8 1,1 3,8 

Slov. Konjice 702 35,9 25,9 31,2 2,3 4,7 

Šentjur 1.005 42,0 25,4 27,0 1,5 4,2 

Vitanje 86 51,2 24,4 18,6 1,2 4,7 

Zreče 221 32,6 28,1 32,6 1,8 5,0 

Slovenija 89.156 41,6 24,7 26,3 2,3 5,0 

Vir: Mesečno poročilo ZRZS za julij 2004, Območna sluţba Celje in  Območna sluţba Maribor 
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Celotno število registriranih brezposelnih oseb na območju sedmih občin je 2.362. 
Največji deleţi brezposelnih po stopnjah izobrazbe se po občinah razlikujejo: v 
občinah Dobje, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur in Vitanje je največ 
brezposelnih s I. in II. stopnjo izobrazbe, v občini Dobrna s III. in IV. stopnjo, v 
Zrečah pa je enak deleţ brezposelnih s I. in II. ter V. stopnjo. Deleţi brezposelnih s 
VI., VII. in VII. stopnjo zavzemajo nizke deleţe – 5,2 % ali manj. Na ravni Slovenije 
je razporeditev podobna: največ, 41,6 %, je brezposelnih s I. in II. stopnjo 
izobrazbe, sledi V. stopnja s 26,3 %, najmanjši deleţ pa ima VI. stopnja – 2,3 %. 
 
Brezposelnost ostaja v nekaterih občinah (npr. v Šentjurju) eden ključnih problemov 
občine. Zanimivo pa je, da se kar 126 ljudi iz Šentjurja dnevno vozi na delo v 
Ljubljano, kar kaţe na širitev zaposlitvenega območja ter večjo mobilnost delovne 
sile.  
Iz zgoraj navedenega sledi, da bo na območju potrebno izboljšati kakovost ţivljenja, 
in sicer: 

 usmeriti se v napredek in inovacije v tehnologiji 
 prilagoditi se demografskim spremembam (staranje prebivalstva) 
 razvijati vseţivljenjsko učenje 
 razvijati ustrezen davčni, zdravstveno-socialni, pokojninski in ekonomski 

sistem 
 spodbujati intenzivnejše sodelovanje posameznih resornih področij 

(zaposlovanje, šolstvo …) 
 organizirati pomoč starejšim na domu, skupine za samopomoč 
 izobraţevati in usposabljati kmečko prebivalstvo, posebej še ţenske za 

dopolnilno delo na kmetijah …  
 
V vseh občinah delujejo tudi različna društva, najbolj aktivna so gasilska, športna, 
kulturna in turistična.  
 
Športno-rekreativna dejavnost je dobro razvita, vendar primanjkuje ustrezno urejenih 
površin in prostorov. Prav tako se v okviru planiranja razvoja naselij ni v zadostni 
meri upoštevalo potreb po športno-rekreativnih površinah. V prihodnje je potrebno 
bolje izkoristiti šolske prostore, ki nudijo moţnosti za izvajanje različnih dejavnosti, 
saj so ob eno izmenskem pouku šole popoldan velikokrat prazne. 
 
 
2.3.6  Način ţivljenja nekoč 
 
Običaji, šege in navade, ki so na nekaterih območjih še danes ţive, lahko razdelimo 
na:  

 delovne šege (košnja, peka kruha, ličkanje koruze, setev, oranje, trgatev),  
 ţivljenjske šege (običaji ob ţenitvi - šranganje, preţa).  
 obeleţitveni dogodki ob rojstvu in smrti ter  
 šege, ki se dogajajo skozi leto: Martinovanje, Jurjevanje, pustovanje, 

Velika noč, Novo leto, praznovanje godov, romanja. 
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2.3.7  Kulturna in naravna dediščina 
 
Zaradi velike raznolikosti območja in obsega podajamo naravno in kulturno dediščino 
po posameznih občinah. 
 
 
Dobje 
Naravna dediščina 
Turška lipa. 
 
Kulturna dediščina 
Kozjanska domačija, cerkev sv. Marije, kovačnica na Tratah, kozolec Toplar v 
Repušu. 
 
 
Dobrna 
Naravna dediščina  
Soteska Hudičev graben, Krajinski park Paški Kozjak, dolina Daje, Ostrica, slapovi 
Drenovec, kraška dolina Loka in Temnjaški vrelec, zdraviliški park, izvir Dobrnice, 
termalni vrelec. 
 
Kulturna dediščina 
V preteklosti so delovali številni mlini in ţage. Danes sicer ne deluje noben mlin, 
nekaj pa jih je še ohranjenih (spodnji in zgornji Vovkov mlin). Številčnejši so ostanki 
mlinov, predvsem v t. i. Dolini mlinov ob Temjaškem potoku in v dolini Dobrnice. V 
osrednjem delu naselja Klanc je ohranjena stara kmečka hiša z vinsko kletjo. V 
skladu s prvotnim izgledom je obnovljena Vovkova domačija v Lokovini, ki je bila 
zgrajena l. 1898. Ohranjenih je tudi več kozolcev. Na vrhu vzpetine Kačnik najdemo 
ruševine Kačjega gradu. Pomembna je tudi graščina Dobrna (Novi grad), ki so jo 
obdali s parkom in tremi ribniki, h grajskemu kompleksu pa sodijo tudi grajski hlevi. 
V središču Dobrne stoji ţupnijska cerkev Marijinega vnebovzetja, ki je bila prvič 
omenjena l. 1567.  
 
Prav tako je obseţna kulturna dediščina zdravilišča v Dobrni: Zdraviliški dom (nekdaj 
Kurhaus), Uprava (Novakova hiša), Herrenhaus (gosposka hiša), Kurverwaltung, Vila 
Šenoa, Hiša na trati (Stallburg), Wiesenhaus, Pošta, Kavarna (nekdaj 
Milchmariandel), Vila Park (Švicarija, nekdaj Schweitzerhof, Schweitzerhaus), 
Depandansa Zagreb, Vila Higiea, (nekdaj Vila Kottowitz), Vila Egger, Depandansa 
Beograd, Huba, (nekdaj Die Hube), Vila Tavčar (nekdaj Fremdenbad), gospodarsko 
poslopje (nekdaj Stallung). Najimenitnejša stavba je vila Ruţička, nekdanja vila 
Heider. 
 
 
Oplotnica 
Naravna dediščina 
Potok Oplotnica, Partovec, lipe v Čadramu, pri cerkvi Sv. Janeza Krstnika v Čadramu, 
v Malahorni, pri cerkvi sv. Lenarta pri Koritnem, pri cerkvi sv. Marije v Prihovi, pri 
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cerkvi sv. Barbare v Markečici; trije stari dobi pri Čadramu, Loţakov dob v Partovcu 
pri Markečici, rimski kamnolom »Krajnčev pruh«. 
 
Spomenik oblikovane narave je park v Oplotnici.  
 
Na območju občine Oplotnica sta evidentirana dve ekološko pomembni območji, in 
sicer Pohorje ter jugovzhodno vznoţje Pohorja. 
 
Kulturna dediščina 
Arheološka območja: Brezje pri Zrečah (prazgodovinska naselbina, bronastodobna 
gomila, rimsko in zgodnjesrednjeveško grobišče), Čadram - Markečica (rimska cesta - 
delno je ohranjeno cestišče rimske ceste Celeia-Poetovio), Čadram (rimska 
naselbina), Koritno (gradišče), Straţa (rimska cesta). 
 
Sakralni spomeniki: podruţnične cerkve in kapele.  
 
Umetnostni in arhitekturni spomeniki: grad Oplotnica (predvidena je ureditev 
grajskega kompleksa), hiša Prihova št. 8, znamenja.  
 
Etnološki spomeniki: hiše v Oplotnici, Prihova – ţupnišče, Čadram - ţupnijsko 
središče, kozolci. 
 
Zgodovinski spomeniki: Boţje (spomenik Ivanu Kravosu), Lačna gora (spomenik 
padlima partizanoma), Malahorna (spomenik padlemu obveščevalcu), spomenik NOB. 
 
 
Slovenske Konjice   
Naravna dediščina 
Rastišče ţičkega grobeljnika, Zmajčkova gozdna učna pot, Votla Peč, Škalce, 
kartuzijanski zeliščni vrt, vodni viri (pitna in termalna voda), ribniki. 
 
Kulturna dediščina 
Mlin in ţaga na vodni pogon Bezenšek, umetno kovaštvo Kokotec, etnološke zbirke 
Mlače, Tolsti vrh, kozolci, Ţička kartuzija, Pustova hiša, dvorec Trebnik, rojstna hiša 
Ivana Minattija, muzej Zrno in Vinogradniški muzej, sakralni objekti, gradovi Konjice, 
Pogled, Zbelovo. 
 
Šentjur 
Naravna dediščina 
Rifnik, rastišče velikonočnice na Ponikvi, rezervat Slivniško jezero (120 vrst ptic, 
vodni orešček), zelišča (kmetija Kalan), Grajski vrelec v Dobrini, Ipavčeva jablana. 
 
Kulturna dediščina 
Arheološko najdišče Rifnik z gradom, Ipavčeva hiša, muzej juţne ţeleznice, cerkve, 
Ferleţev mlin, Slomškova hiša, Planinski grad, več kmečkih hiš na Ponikvi, bolnici 
Zima in Javoršica, glaţute v Ţusmu, kuţna znamenja, Kalobški rokopis. 
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Vitanje 
Naravna dediščina 
Izvir sedmih studencev Hudinje, soteska Fuţine. 
 
Kulturna dediščina 
Zimska in letna cerkev v Vitanju, Beškovnikova kašča, trško jedro, Škofijski dvorec, 
cerkve, mlini in ţage v Hudinji, izkopanine rimskih grobov, glaţuta. 
 
Zreče 
Naravna dediščina 
KTC Rogla – juţno Pohorje, Skomarje, Resnik, Brinjeva gora. 
 
Kulturna dediščina 
Skomarska hiša, Ošlakova kovačija, sakralni spomeniki, mlini v obnovi, ostanki 
gradov. 
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3. SWOT ANALIZA OBMOČJA (prednosti, slabosti, priloţnosti, ovire) 
 
Swot analiza je bila opravljena na podlagi delavnic in prispevkov predstavnikov občin, 
strokovnih sluţb, razvojnih sluţb in civilno-druţbenih organizacij. 
 
PREDNOSTI 

 

o ohranjena narava, 
o celotno območje je podeţelje, z nekaj urbanimi točkami, 
o prisotnost dvojnih term na območju in bliţina ostalih term (turisti jih obiskujejo, 

potrebno jih je zadrţati, animirati, jim ponuditi ostale turistične produkte 
območja),  

o rastoče zanimanje za eko-kmetovanje in integrirano pridelavo,  
o ţe delujoče mešane kmetije z osnovno in dopolnilno dejavnostjo, 
o izkušnje na področju pridelave mesa in mleka, 
o ţe razvite dopolnilne dejavnosti na območju (vinotoči, turistične kmetije, drugo), 
o zanimiva naravna in kulturna dediščina na celotnem območju, 
o posluh lokalnih skupnosti za razvoj območja – programirani razvoj infrastrukture 

lokalnih skupnosti, skrb za dediščino, okolje, gospodarski in socialni razvoj. 
o pripravljeni dolgoročni razvojni programi in strategije (ne za celotno območje) 

o pripravljenost ljudi na sodelovanje. 
 

 
 

SLABOSTI 

 

o majhne in razdrobljene kmetije,  
o neugodna starostna in izobrazbena struktura kmetov, 
o praznjenje podeţelja zaradi odhajanja mladih z vasi, 
o nerazvita medsebojne povezave in sodelovanje, nepovezanost pridelovalcev, 

predelovalcev in prodajalcev 
o slab pretok informacij 
o majhna/nezadostna investicijska sposobnost kmetov in kmetijskih gospodarstev 
o pomanjkanje kvalitetnih virov financiranja 
o pomanjkanje potrebnih znanj  
o teţavno usklajevanje interesov različnih interesnih skupin, 
o nerazvita podjetniška miselnost in nepripravljenost na tveganje, 
o nezadostno razvito podporno okolje in nezadostna pomoč kmetom in ostalim 

nosilcem razvoja, 
o propadanje kulturne in naravne dediščine. 

 

 
 

PRILOŢNOSTI 

 

o ekološko kmetovanje in pridelava zdrave hrane, 
o oţivljen interes za stare sorte sadnega drevja, 
o razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah (predelava pridelkov, biomasa, itd.), 
o razvoj turizma v povezavi s kmetijstvom, 
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o povezovanje kmetijstva in turizma na kmetijah z zdravilišči, 
o razvoj eduteinment turizma (ponudba za šole, skupine, ki ţelijo nekaj zvedeti, 

itd.),  
o grozdenje na vseh področjih (kmetijstvo, podjetništvo, turizem, itd.), 
o tesnejše povezovanje pri pripravi in izvajanju programov in projektov med 

različnimi nosilci in partnerji iz javnega in privatnega sektorja, 
o izkoriščanje biomase, 
o razvijanje skupnih turističnih tematskih poti in ponudbe ob njih, 
o skupni programi izobraţevanje in usposabljanja, 
o izvajanje skupnih razvojnih projektov, 
o razvoj predelave, 
o razvoj metod neposrednega trţenja kmetijskih proizvodov, 
o skupen in programiran razvoj blagovnih znamk na območju,, 
o razvoj vseţivljenjskega učenja na podeţelju s pomočjo mreţe podpornih 

institucij in prijavljenih in potrjenih projektov na drţavnem in regionalnem 
nivoju. 

o razvoj podjetništva, predvsem med mladimi. 
 

 
NEVARNOSTI 

 
o centralizacija na regionalni in nacionalni ravni in zanemarjanje podeţelja in  

njegovih potreb, 
o preostri pogoji za izvajanje dejavnosti, ki zmanjšujejo konkurenčnost ali celo 

povsem onemogočajo delovanje, 
o odliv kadrov in izobraţenih s podeţelja, 
o spremembe v evropski kmetijski politiki, 
o nezmoţnost drţave in občin, da omogočijo koriščenje evropskih sredstev, 
o pomanjkanje ustreznih finančnih sredstev za  podporo razvojnim nalogam 

območja, 
o zanemarjanje razvoja ustrezne mreţe podpornih in razvojnih institucij s strani 

občin in drţave, 
o premajhno sodelovanje med podpornimi in razvojnimi institucijami in njihova 

premajhna prisotnost na terenu, 
o neupoštevanje posebnosti območja pri izvajanju razvojnih ukrepov regionalne 

politike. 
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4.   MOTIV, VIZIJA IN CILJI OBMOČJA  
 
4.1 Namen in motiv sodelovanja prebivalcev v RPP 

 
Namen RPP je:  

 razviti sodelovanje med občinami, med javnim in privatnim 
sektorjem ter med vsemi drugimi akterji, da bi s skupnim 
delovanjem izboljšali razmere na našem podeţelju,,  

 ohraniti kmetijsko dejavnost na območju in jo dopolnjevati z 
drugimi dejavnostmi, ki krepijo gospodarsko moč podeţelja, 

 razviti podjetniško miselnost in spodbujati razvoj podjetništva, 
predvsem na področju malega podjetništva in obrti,  

 vzpostaviti pogoje za podjetniško in druge oblike interesnega 
povezovanja ciljnih skupin, ţivečih in delujočih na podeţelju 
območja, 

 vzpodbuditi investiranje na podeţelju in vzpostaviti učinkovito 
mreţo podpornih institucij za razvoj območja, 

 zagotoviti prebivalcem ustrezno kvaliteto ţivljenja ter s tem 
ohranjati poseljenost podeţelja. 

 
 
Motiv za vključevanje občin, organizacij, podjetij in ljudi v RPP je 
razvijanje medsebojnega sodelovanja in partnerstva, saj bo 
povezovanje vseh virov zagotavljajo boljše moţnosti za razvoj območja in 
doseganje zastavljenih ciljev. S sodelovanjem se bo krepilo tudi 
medsebojno zaupanje, kar je pogoj razvoja socialnega kapitala, ki ga 
območju primanjkuje. 
 
Pri tem vsi zasledujejo cilj, da se območju zagotovi pogoje za nadaljni 
razvoj, predvsem z vidika razvijanja novih dejavnosti, novih proizvodov in 
s tem tudi odpiranja novih kvalitetnih delovnih mest, ki bodo zaposlenim 
omogočala ustrezne pogoje za ţivljenje v domačem kraju. 
 
Zaradi majhnosti kmetij in tudi večine podjetij je nujno medsebojno 
sodelovanje in povezovanje v vseh fazah proizvodnega procesa, ker bo 
območje le tako dosegalo ustrezno raven konkurenčnosti. Zato je za 
prihodnji razvoj ključno povezovanje in grozdenje, in sicer tako znotraj 
območja kot tudi zunaj. 
 

 
Slogan: 
 

Podeţelje prihodnosti med Pohorjem in Bohorjem 
 

 
Območje, ki je povezano v skupni RPP, je notranje zelo raznoliko, vendar 
je bil doseţen konsenz, da se je potrebno usmeriti v prihodnost, za katero 
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se ţe kaţejo novi obrisi razmerja med urbanim in ruralnim, med mestom 
in podeţeljem. Znotraj tega konteksta se spreminja vloga podeţelja, 
narava dejavnosti na podeţelju kot tudi sama podoba in način ţivljenja na 
podeţelju. Območje ţeli aktivno sooblikovati svojo novo podobo in se 
vključiti v procese, ki jih lahko zaznavamo na tem področju. Zato smo se 
na delavnici med številnimi predlogi različnih sloganov odločile za slogan 
»Podeţelje prihodnosti med Pohorjem in Bohorjem«, da bi tako tudi s 
sloganom izrazili našo usmerjenost v prihodnost in potrebo ustvariti 
pogoje, da bo ta prihodnost skladna z našimi potrebami in hotenji. 
 

 
Razvojna vizija  

 
 
S skupnimi močmi bomo na podlagi tradicije ter bogate 
naravne in kulturne dediščine naših prednikov krepili 
gospodarsko moč našega podeţelja ter njegovo  
prepoznavnost kot območja, ki je znalo na svoj način uspešno 
spojiti preteklost prihodnost in pri tem ohraniti in nadgraditi 
svojo podeţelsko identiteto. 

 
 
Cilji  
Na podlagi vizije razvoja zasledujemo naslednje cilje: 
- spodbujati modernizacijo kmetijske proizvodnje in razvoj dopolnilnih 

dejavnosti na kmetijah, 
- razvijati podjetništvo  in ustvarjati kakovostna nova delovna mesta 

na podeţelju, 
- uveljaviti med ljudmi koncept vseţivljenskega izobraţevanja ter v tem 

okviru programe usposabljanja in izobraţevanja za posamezne ciljne 
skupine s podeţelja, 

- povezati kmetijske proizvajalce in druga podjetja med seboj ter 
oblikovati lokalne grozde, ki bodo uspešno nastopali na trgu, 

- razviti povezavo med zdravilišči in pridelovalci ter predelovalci na 
območju  

- razviti lastne blagovne znamke, 
- zagotoviti primerno infrastrukturno opremljenost območja, 
- skrbeti za ohranjanje naravne in kulturne dediščine ter jo vključiti v 

razvoj turizma na območju, 
- postopno razviti trdno sodelovanje med različnimi akterji ter 

vzpostaviti ustrezne organizacijske oblike, ki bodo omogočale 
učinkovito izvajanje razvojnih ukrepov ter vključevanje območja v 
programe razvoja podeţelja na nacionalni in evropski ravni 
(Leader+). 
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4.2 PROGRAMI ZA DOSEGO CILJEV  
 
 
4.2.1 NASELITVENI PROSTOR  
 
Strategija razvoja okolja in prostora je usmerjena v koordinacijo različnih interesov v 
prostoru skladno z načeli trajnostnega razvoja in rabe prostora. Razvoj potrebne 
infrastrukture bo ustvaril ustrezne pogoje za bivanje in delo. Na območju je potrebno 
zagotoviti proizvodne površine, površine za individualno stanovanjsko gradnjo in 
gradnjo stanovanj, posodobiti prometno in komunalno infrastrukturo, urediti športne 
in rekreacijske površine ter površine za raznovrstne dejavnosti, ki bodo popestrile 
ţivljenje prebivalcev in izboljšalo turistično ponudbo območja. 
 
 
Program 1: PROIZVODNE IN STANOVANJSKE POVRŠINE 
 
Zagotavljanje površin za razvoj obrti in podjetništva 
Na območju je potrebno v večjih središčih nadaljevati z razvijanjem  poslovno-
industrijskih con, v manjših naseljih pa zagotoviti pogoje za razvoj obrtnih con oz. 
omogočati mešano rabo in razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. 
 
Kazalniki/merila: 

o povezovanje lokalnih skupnosti v smislu planiranja in urejanja zemljišč 
namenjenih  poslovni in stanovanjski rabi, 

o smotrnejše in učinkovitejše zagotavljanje pogojev za razvoj obrtnih in 
stanovanjskih con na območju  

o boljša izkoriščenost prostora na območju, 
o število in trend odseljevanja in priseljevanja na območja v naslednjem 

obdobju. 
 
 
Program 2: PROMETNA INFRASTRUKTURA 
 
Prometna infrastruktura je bistvenega pomena za gospodarski razvoj posameznih 
krajev kot tudi za ohranjanje poseljenosti. Zato je zagotavljanje pogojev za razvoj in 
bivanje na celotnem območju RPP bistvenega pomena. 
 
Posodobitev obstoječe prometne infrastrukture 
Zaradi geografskih značilnosti je prometna infrastruktura na večini področij v slabem 
stanju, tako bodo vse občine pripravile plan urejanja cest in hkrati skupno pripravile 
programe za adaptacijo cest, ki povezujejo različne občine in so v občinski ali drţavni 
lasti. 
 
Kazalniki/merila: 

o skupne (povezane) investicije v posodabljanje obstoječe infrastrukture na 
območju, 



 47 

o niţji stroški projektnih dokumentacij, študij, dovoljenj, delitev stroškov 
gradnje, pridobitev nacionalnih in evropskih sredstev, 

o število (količine) posodobljenih objektov v naslednjem obdobju. 
 
Investicije v gradnjo novih prometnih povezav 
Določene občine so ţe pristopile k pripravi potrebnih dokumentacij in postopkov za 
izgradnjo prometnic, ki so velikega pomena tako za njihove občane, prebivalce 
ostalih predelov območja RPP in ostale uporabnike. 
 
Kazalniki/merila: 

o skupni projekti za investicije na območju, 
o niţji stroški projektnih dokumentacij, študij, dovoljenj, delitev stroškov 

gradnje, pridobitev nacionalnih in evropskih sredstev, 
o število odobrenih projektov in višina izvedenih vlaganj v naslednjem obdobju. 

 
 
Program 3: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 
 
Veliko področij znotraj območja RPP ima probleme z redno oskrbo s pitno vodo, prav 
tako je na mnogih področjih neurejena kanalizacija in čistilne naprave, zaradi 
razgibanosti terena in teţke dostopnosti nekaterih krajev na območju RPP, pa se 
odvoz odpadkov ne izvaja, kar predstavlja problem zaradi črnih odlagališč. 
 
Vodooskrba 
Povezave vseh področij v posameznih občin na skupne vodovodne sisteme. Na 
območju RPP je veliko število pomembnih vodovarstvenih območij, ki predstavljajo 
vir pitne vode tudi za veliko število ljudi izven območja RPP, za kar je potrebno 
pripraviti programe varovanja le-teh. 
 
Kazalniki/merila: 

o skupni projekti za investicije v zaščito in obnovo vodovarstvenih območij in 
objektov na območju, 

o niţji stroški projektnih dokumentacij, študij, dovoljenj, delitev stroškov gradnje 
in vzdrţevanja, pridobitev nacionalnih in evropskih sredstev, 

o število odobrenih projektov in višina vlaganj v izvedene aktivnosti za skupne 
vodovodne sisteme v naslednjem obdobju, 

o skupna določitev upravljavcev objektov in dogovorjena delitev stroškov. 
 
 
Kanalizacija in čistilne naprave 
Občine se bodo povezovale pri reševanju problemov s kanalizacijo in gradnji čistilnih 
naprav, tako da bodo lahko tudi skupaj kandidirale na razpise. 
 
Kazalniki/merila: 

o skupni projekti za investicije v izgradnjo povezujočih kanalizacijskih sistemov  
in skupnih čistilnih naprav na območju, 

o niţji stroški projektnih dokumentacij, študij, dovoljenj, delitev stroškov gradnje 
in vzdrţevanja, pridobitev nacionalnih in evropskih sredstev, 



 48 

o število odobrenih projektov in višina vlaganj v izvedene aktivnosti za skupne 
kanalizacijske sisteme in objekte čistilnih naprav v naslednjem obdobju, 

o skupna določitev upravljavcev objektov in dogovorjena delitev stroškov. 
 
 
Ravnanje z odpadki 
Spodbujanje ločenega zbiranja odpadkov in postavitve ekoloških otokov. Sanacija 
divjih odlagališč odpadkov ter preprečevanje nastajanja novih. 
 
Kazalniki/merila: 

o skupni projekti za investicije v zaščito okolja ter sanacijo divjih odlagališč, 
o niţji stroški projektnih dokumentacij, študij, dovoljenj, delitev stroškov gradnje 

in vzdrţevanja, pridobitev nacionalnih in evropskih sredstev, 
o število odobrenih projektov in višina vlaganj v izvedene aktivnosti za skupno 

reševanje problemov ravnanja z odpadki v naslednjem obdobju. 
 
Oskrba z energijo 
Plinifikacija čim večjega moţnega števila gospodinjstev in uvajanje tehnologij za 
izrabo lesne bio-mase in ostalih obnovljivih virov energije. 
 
Kazalniki/merila: 

o skupni projekti za investicije v razširitev in novogradnjo plinskih omreţij na 
območju, 

o skupni projekti razvijanja in uvajanja novih tehnologij za izrabo alternativnih 
virov energije, 

o niţji stroški projektnih dokumentacij, študij, dovoljenj, delitev stroškov gradnje 
in vzdrţevanja, pridobitev nacionalnih in evropskih sredstev, 

o število odobrenih projektov in višina vlaganj v izvedene aktivnosti za skupne 
projekte v naslednjem obdobju,  

o skupna določitev upravljavcev objektov in konsistentna delitev stroškov. 
 
 
Program 4: OKOLJE 
 
Osveščanje prebivalstva o skrbi za okolje 
Priprava programov informiranja prebivalstva o skrbi za okolje in priprava projektov, 
katerih namen je osveščanje prebivalcev oziroma posameznih skupin o skrbi za 
okolje.  
 
Kazalniki/merila: 

o razvoj skupnih projektov – programov informiranja prebivalstva o skrbi za 
okolje na območju v naslednjem obdobju, 

o niţji stroški projektnih dokumentacij, študij, promocije, delitev stroškov 
aktivnosti informiranja in izobraţevanja, pridobitev nacionalnih in evropskih 
sredstev za projekte, 

o število in vrednost skupnih pripravljenih projektov na območju, 
o število in vrednost skupnih projektov, ki so kandidirali na nacionalne in 

evropske razpise, 
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o število in višina vlaganj – odobrenih in izvedenih projektov in izvedenih 
aktivnosti v naslednjem obdobju. 

 
 
Varovanje naravne dediščine 
Območje RPP ima bogato naravno dediščino, ki je evidentirana in so s prostorskimi 
dokumenti določeni tudi reţimi varovanja. Pripraviti je potrebno programe osveščanja 
prebivalcev o pomenu naravne dediščine. 
 
Kazalniki/merila: 

o število skupnih projektov za investicije v varovanje naravne dediščine na 
območju, 

o število in vrsta programov za zaščito in varovanje naravne dediščine na 
območju, 

o programi za prenos znanj, izkušenj in dobrih praks znotraj območja, prenos iz 
in v območje, internacionalni projekti za varovanje naravne dediščine, 

o število in vrste oblikovanih projektnih partnerstev iz institucij in posameznikov 
znotraj območja, nacionalnih partnerstev in mednarodnih partnerstev, 

o niţji stroški projektnih dokumentacij, študij, dovoljenj, delitev stroškov gradnje 
in vzdrţevanja, pridobitev nacionalnih in evropskih sredstev, 

o število odobrenih projektov in višina vlaganj v izvedene aktivnosti za skupne 
projekte v naslednjem obdobju, 

 
 

 
4.2.2 DELOVNI PROSTOR 

 
Program 1: KMETIJSTVO 
 
Kmetijstvo kot prevladujoča dejavnost na podeţelju se bo v prihodnjih letih srečevalo 
z vedno novimi izzivi. V naslednjih letih bo v evropskem prostoru prišlo do sprememb 
kmetijske politike, kjer se bo večina sredstev, ki je sedaj namenjeno neposrednim 
spodbudam za kmetijsko proizvodnjo preneslo v sklade za razvoj podeţelja. 
Zmanjšanje neposrednih spodbud bo najbolj prizadelo majhne kmetije, ki bodo 
morale dodaten vir zasluţka iskati v dopolnilnih dejavnostih in osebnem dopolnilnem 
delu. 
 
Cilji programa: 

- spodbujanje prestrukturiranja in nadaljnji razvoj kmetijstva, 
- razvoj podjetniške kulture, dopolnilnih dejavnosti in ohranjanje kulturne 

krajine, 
- razvoj novih izdelkov in storitev, 
- ohranjanje poseljenosti podeţelja in ohranjanje kulturne krajine, 
- ohranitev ţivilsko predelovalne industrije v območju, 
- pravočasno in vsebinsko učinkovito informiranje ciljnih skupin o 

novostih in moţnostih s področja kmetijstva v območju, 
- animiranje in motiviranje posameznikov za sodelovanje v projektih in 

skupni razvoj kmetijstva na območju, 
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- zagotavljanje permanentnega strokovnega izobraţevanje in 
usposabljanja ciljnih skupin s področja kmetijskih vsebin, 

- zagotavljanje potrebne permanentne, strokovne, institucionalne in 
svetovalne podpore ciljnim skupinam za področje kmetijstva, 

- oblikovanje partnerstev in spodbujanje ciljnih skupin v aktivno 
vključevanje in delovanje. 

 
Spodbujanje prestrukturiranja kmetij 
Pripraviti programe informiranja in usposabljanja, kjer na podlagi uspešnih praktičnih 
primerov kmetje pridobivajo znanja o novih pogojih delovanja in uvajanja novih 
kultur, proizvodov in storitev ter različnih dopolnilnih dejavnosti. 
 
Kazalniki/merila: 

o število izvedenih programov in projektov informiranja in usposabljanja na 
območju po letih,   

o število informiranih, animiranih, vključenih v programe po letih,   
o število izdanih vavčerjev za poslovno in podjetniško podporo za razširitev 

obstoječih in registracijo novih dejavnosti, dopolnilnih dejavnosti in oblik 
osebnega dopolnilnega dela, 

o število samozaposlitev na območju po letih. 
 
Spodbujanje dopolnilnih dejavnosti in osebnega dopolnilnega dela 
V skupnem sodelovanju občin in strokovnih institucij pripraviti skupne programe 
spodbujanja, informiranja in pomoči posameznikom, ki se nameravajo ukvarjati z 
dopolnilnimi dejavnostmi ali osebnim dopolnilnim delom.  Spodbujanje programov 
dopolnilnih dejavnosti in osebnega dopolnilnega dela med kmečkim prebivalstvo, kot 
dodatni dejavnosti na kmetijah. 
 
Kazalniki/merila: 

o število izvedenih programov in projektov informiranja in usposabljanja na 
območju po letih, 

o število informiranih, animiranih, vključenih v programe po letih, 
o število izdanih vavčerjev za poslovno in podjetniško podporo za razširitev 

obstoječih in registracijo novih dejavnosti, dopolnilnih dejavnosti in oblik 
osebnega dopolnilnega dela, 

o število samozaposlitev na območju po letih. 
 
Spodbujanje povezovanja kmetijskih proizvajalcev pri pridelavi in predelavi kmetijskih 
proizvodov ter razvoj skupnih blagovnih znamk in skupnega trţenja. 
Razdrobljene kmetijske proizvajalce se bo skozi različne programe spodbujalo k 
medsebojnemu povezovanju pri pridelavi in predelavi kmetijskih proizvodov ter 
skupnem nastopanju na trgu. V grozde se bo vključevalo tudi lokalna podjetja, ki se 
ţe sedaj ukvarjajo s predelavo in trţenjem kmetijskih proizvodov. 
 
V sodelovanju z zainteresiranimi proizvajalci razviti blagovne znamke, ki bodo 
zagotavljaje prepoznavnost in kvaliteto proizvodov ter s tem boljše pogoje na trgu in 
hkrati razviti marketinške pristope, ki bodo zagotovili dostop do novih trgov. 
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Kazalniki/merila: 

o število izvedenih programov in projektov s področja povezovanja na območju 
po letih, 

o število informiranih, animiranih, vključenih v programe po letih, 
o število vključenih v grozde, 
o število izdanih vavčerjev za poslovno in podjetniško povezovanje na območju, 
o število in vrste blagovnih znamk na območju po letih. 

 
 
Spodbujanje dodatnega izobraţevanja kmetic in kmetov 
Razvili bomo skupne programe dodatnega izobraţevanja in usposabljanja kmetov in 
kmetic z namenom izboljšanja njihove izobrazbene ravni ter jih usposobili z delom v 
novih pogojih 
 
Kazalniki/merila: 

o število izvedenih programov in projektov s področja izobraţevanja kmetic in 
kmetov (kmetijske in druge vsebine) na območju po letih, 

o število udeleţencev (moški, ţenske, starost) vključenih v programe po letih, 
o število izdanih vavčerjev za vključevanje v programe izobraţevanja na 

območju, 
o vrste programov po ciljnih skupinah. 

 
 
Spodbujanje delovanja društev na področju kmetijstva 
Društva s področja kmetijstva se bo spodbujalo pri njihovih dejavnostih in jim 
pomagalo pri pripravi njihovih projektov ter njihovo medsebojno sodelovanje in 
povezovanje znotraj in zunaj območja. Spodbujati razvoj strojnih kroţkov in njihovo 
opremljenost za racionalizacijo kmetijske proizvodnje. 
 
Kazalniki/merila: 

o število registriranih društev s področja kmetijstva na območju po letih, 
o število članov društev (moški, ţenske, starost) vključenih po letih, 
o vrste programov in projekti društev po letih, 
o število medsebojnih povezav med društvi na območju in skupnih aktivnosti po 

letih. 
 
Ohranitev ţivilsko predelovalne industrije in razvoj vaških klavnic 
V sodelovanju med različnimi institucijami je potrebno zagotoviti čim boljše pogoje za 
ohranitev in nadaljnji razvoj ţivilsko-predelovalne industrije na območju ter pripraviti 
programe povezovanja med pridelovalci in predelovalnimi podjetji. Obenem je 
potrebno pomagati posameznikom in skupinam pri ustanavljanju vaških klavniških 
obratov ter predelavi mesa. 
 
Kazalniki/merila: 

o vzpostavljene povezave s področja ţivilsko-predelovalne industrije na 
območju, 
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o količine predelave in trţna vrednost predelave, 
o število ohranjenih in število novih delovnih mest, ki jih prinaša ohranitev in 

nadaljnji razvoj ţivilsko-predelovalne industrije in vaških klavnic. 
 
 
Program 2: PODJETNIŠTVO NA PODEŢELJU 
 
Razvoj podeţelja je tesno povezan z razvojem podjetništva, vendar je pri razvoju 
potrebno paziti na ohranjanje okolja in kulturne krajine. Okrepiti je potrebno 
sodelovanje med obstoječimi podjetji in samostojnimi podjetniki, vzpostaviti 
kakovostno podporno okolje ter pripraviti programe ohranjanje izobraţene in 
kvalificirane delovne sile v območju. Pomembno je medsebojno povezovanje nosilcev 
lokalnega razvoja, aktivno in učinkovito sodelovanje z Upravnimi enotami, pristojnimi 
inšpekcijskimi sluţbami, regionalno razvojno agencijo ter drugimi strokovnimi in 
podpornimi institucijami. 
 
Cilji programa: 

- spodbujanje povezav med nosilci podjetništva, 
- razvoj novih in ohranjanje obstoječih malih podjetij, 
- zagotavljanje prostorskih moţnosti za razvoj gospodarskih dejavnosti, 
- trţenje lastne proizvodnje in lastnih izdelkov na domačih in tujih trgih, 
- nudenje primerne podjetniške in svetovalne podpore podjetnikom, 
- vzpostavitev primerne institucionalne mreţe podpornih institucij znanja, 

razvoja in svetovanja, 
- odpiranje novih delovnih mest. 

 
 
Spodbujanje nastajanja novih in ohranjanja ţe delujočih podjetij 
Za uspešen razvoj podeţelja je ena prednostnih nalog spodbujanje razvoja in rasti 
novih malih podjetij, ki bodo nudila delovna mesta prebivalstvu. Vse občine 
načrtujejo nove poslovno-obrtne cone, vendar pa spodbujanje nastajanja novih 
podjetij ni usmerjeno le v zagotavljanju pogojev v poslovno-obrtnih conah, temveč 
tudi na vseh tistih lokacijah, kjer nova dejavnost ni moteča in je skladna z 
opredeljeno rabo prostora. 
 
Kazalniki/merila: 

o število registriranih novih podjetij (po vrstah) po letih na območju, 
o število novih zaposlitev (moški, ţenske, starost) v podjetjih, 
o število ohranjenih zaposlitev v na območju do leta 2012 
o število izdanih vavčerjev za nove zaposlitve ali samozaposlitve na območju, 
o kapaciteta zagotovljenih primernih površin za delovanje podjetij. 

 
Nadaljnji razvoj obstoječih podjetij in samostojnih podjetnikov 
Obstoječim podjetjem in samostojnim podjetnikom je potrebno pomagati pri 
njihovem razvoju z vzpostavitvijo podpornih mehanizmov in njihovemu pribliţevanju 
uporabnikom, izobraţevanji za podjetnike, razvojem informacijskih mreţ za 
podjetnike ter pomočjo pri povezovanju. 
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Kazalniki/merila: 

o število izvedenih programov in projektov za podporo malemu podjetništvu na 
območju, 

o število vključenih v programe podpore podjetništvu (moški, ţenske, starost), 
o število izdanih vavčerjev za vključevanje v programe podpore podjetništvu na 

območju, 
o vrste programov po ciljnih skupinah. 

 
 
Program 3: TURIZEM NA PODEŢELJU 
 
Turizem je hitro rastoča gospodarska panoga in predstavlja eno izmed glavnih 
priloţnosti za hitrejši razvoj podeţelja. V območju so ţe prisotni nekateri uveljavljeni 
turistični produkti, kot sta predvsem Terme Dobrna in Terme Zreče s Športno 
rekreacijskim centrom Rogla. Ob teh se ponuja priloţnost za hitrejši razvoj turizma na 
kmetijah ter za bogatitev turistične ponudbe z razvijanjem različnih dopolnilnih 
dejavnosti, domače in umetne obrti na območju. Razviti je potrebno nove turistične 
produkte ter jih povezati v skupno ponudbo, ki boso skupaj z ţe obstoječimi 
zagotavljali kvalitetno ponudbo gostom. 
 
Cilji programa: 

- pospešiti razvoj turizma na kmetijah, 
- pospešiti razvoj dopolnilnih dejavnosti, 
- povečati obseg neposredne prodaje kmetijskih pridelkov in proizvodov, 
- povečati turistične kapacitete 
- razviti skupne celostne prepoznavne turistične produkte in njihovo 

skupno trţenje 
- povečati obisk turistov 
- zagotoviti aktivno sodelovanje prebivalcev pri turističnih prireditvah in 

dogodkih 
- zagotoviti pogoje za interesno in podjetniško povezovanje na področju 

turizma, 
- povezati ponudnike izdelkov in storitev dopolnilih dejavnosti na 

kmetijah s turističnimi dogodki in aktivnostmi. 
 
Povezovanje nosilcev turistične dejavnosti pri razvoju skupnih turističnih produktov in 
njihovega skupnega trţenja 
Hitrejši in kvalitetnejši razvoj turizma bo mogoč le z medsebojnim sodelovanjem 
nosilcev turistične dejavnosti tako znotraj območja, kot tudi izven. Tako je potrebno 
oblikovati skupne turistične produkte in njihovo skupno marketinško strategijo. 
 
Kazalniki/merila: 

o število pripravljenih, prijavljenih in izvedenih programov in projektov skupne 
turistične ponudbe območja na območju, 

o število kmetij, ki razvijajo turistično dejavnost oz. se vključijejo v turistično 
ponudbo, 

o vrednost izvedenih povezanih projektov, 
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o gibanje turistov na območju (domači, tuji, stacionarni, nočitve) po letih, 
sezonah, 

o vrste programov po ciljnih skupinah turistov. 
 
Oblikovanje skupnega produkta »Po poteh dediščine« 
Priprava in izvedba projekta Po poteh dediščine z izborom lokacij, njihovo 
ovrednotenje in predstavitev je končana. V nadaljevanju je potrebno pristopiti k 
realizaciji projekta. 
 
Kazalniki/merila: 

o število obiskovalcev poti, 
o število vključenih kmetij in drugih ponudnikov, 
o število, vrsta in vrednot skupno izvedenih aktivnosti. 

 
Razvoj in širitev tematskih poti 
Ureditev različnih tematskih poti (učne, planinske, kulturne, zgodovinske, romarske, 
itd.) in razvoj ţe obstoječih, ki turiste vodijo po določenem območju in ga naredijo 
privlačnejšega in prijaznejšega za turista. 

o dolţina urejenih poti, 
o število obiskovalcev poti, 
o število vključenih kmetij in drugih ponudnikov, 
o število, vrsta in vrednot skupno izvedenih aktivnosti 
 

Ureditev novih in širitev obstoječih kolesarskih stez in jahalnih poti 
Zaradi geografskih značilnosti je območje nadvse primerno za kolesarjenje in jeţo. 
Na določenih področjih (Pohorje) so te poti ţe urejene in dobro obiskane, na drugih 
delih območja pa je potrebno le-te še urediti in jih smiselno povezati v skupni 
produkt. 

o dolţina urejenih poti, 
o število obiskovalcev poti, 
o število vključenih kmetij in drugih ponudnikov, 
o število, vrsta in vrednot skupno izvedenih aktivnosti. 

 
Razvoj turizma na kmetijah in povečanje nastanitvenih kapacitet na podeţelju 
Potrebno je spodbujati razvoj turizma na kmetijah in povečati nastanitvene 
kapacitete na podeţelju skozi nudenje pomoči pri pripravi projektov ter razvijanje 
programov usposabljanja za potrebe turizma na podeţelju. 

o število novo vključenih kmetij 
o število sob in postelj, 
o število vključenih v izobraţevanje in usposabljanje. 
 

 
Ohranjanje obstoječih kulturnih prireditev in razvijanje novih ter usklajevanje 
koledarja prireditev in skupna promocija 
Kulturne prireditve bogatijo ţivljenje domačinov in turistično ponudbo ter nudijo 
moţnosti trţenja tudi drugih turističnih produktov. Skozi razvoj in promocijo kulturnih 
prireditev je potrebno zagotoviti večjo prepoznavnost območja kot turistične 
destinacije. 
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o število prireditev, 
o število skupnih promocijskih aktivnosti. 

 
 
4.2.3 DRUŢBENO KULTURNI PROSTOR 
 
Razvoj podeţelja je v veliki meri odvisen od človeškega potenciala in sposobnosti 
njenih prebivalcev, da izkoristijo priloţnosti v svojem, regijskem, nacionalnem in 
evropskem okolju. Pri tem so izjemnega pomena predvsem mladi in usposobljeni 
kadri, ki jih je potrebno v večji meri zadrţati. 
 
Na kvaliteto bivanja močno vpliva stopnja razvitosti različnih druţbenih dejavnosti. 
Kvaliteta in razvitost druţbenih dejavnosti vplivata na konkurenčnost območja pri 
pridobivanju novih naloţb, perspektivnih kadrov in turistov. Obenem z njimi 
prispevamo k ohranjanju poseljenosti posameznih območij. 
 
Program 1: IZOBRAŢEVANJE IN USPOSABLJANJE 
 
Razvoj izobraţevalnih institucij  
Potrebno je razvijati obstoječi srednješolski instituciji na območju RPP in sicer Šolski 
center Šentjur ter Gimnazijo Slovenske Konjice. Razvijati je potrebno programe 
glasbenih šol in jim omogočiti ustrezno širitev dejavnosti tudi izven večjih naselij. 
 
Kazalniki/merila: 

o gibanje števila otrok vključenih v redne in izredne programe po letih, razredih 
po spolu, itn. na območju, 

o promocija šolskih programov na območju, 
o število vključenih v programe po letih. 

 
Razvoj programov izobraţevanja in usposabljanja odraslih ter vseţivljenjskega učenja 
Potrebno je razviti programe, ki bodo povečali usposobljenost in izbrazbeno raven 
prebivalstva ter razvijali podjetniška znanja in veščine. 
 

o število programov usposabljanja in izobraţevanja odraslih, 
o število izvedenih oblik izobraţevanja in usposabljanja, 
o število udeleţencev. 

 
 
Program 2: KULTURA 
 
Spodbujanje razvoja kulturnih dejavnosti 
Potrebno je zagotoviti prostore za kulturno dejavnost posameznih kulturnih in 
mladinskih društev. Spodbujati je potrebno delovanje kulturnih društev in jim 
pomagati pri organizaciji kulturnih prireditev. 
 
Kazalniki/merila: 

o število pripravljenih, prijavljenih in izvedenih programov in projektov s 
področja kulture na območju (domači, mednarodni), 
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o vrednost izvedenih povezanih projektov s področja kulture po letih, 
o število registriranih društev s področja kulture, 
o število članov društev in gibanje članstva po letih, 
o vrste programov izvedenih s strani kulturnih društev in drugih institucij, ki se 

ukvarjajo s področjem kulture po letih. 
 
Program 3: ŠPORT IN REKREACIJA 
 
Spodbujanje razvoja športa in rekreacije 
Ureditev kolesarskih, pohodniških, jahalnih poti, ureditev zelenih in rekreativnih 
površin v naseljih. 
 
Kazalniki/merila: 

o število dogodkov v letu, 
o število in dolţina (km) posameznih tematskih poti po področjih, 
o število in obseg promocijskih aktivnosti za področje razvoja športa in 

rekreacije. 
 

Spodbujanje novih prireditev 
Športne in rekreativne prireditve so pomemben del turistične ponudbe, ki omogoča 
tudi kmetijam in lokalnim proizvajalcem neposredno prodajo svojih izdelkov. 
 
Kazalniki/merila: 

o število prireditev, 
o število udeleţencev na prireditvah. 

 
 
4.2.4 PODPORNO OKOLJE KOT TEMELJ RAZVOJA 
 
Podporno okolje je eden od ključnih elementov razvoja podeţelja, ki ga je potrebno 
ustrezno razviti.   
 
Razvojno partnerstvo 
Razvojno partnerstvo bo sestavljeno iz predstavnikov lokalnih skupnosti, podpornih 
institucij, kmetov, ţivilsko-predelovalnih podjetij in drugih predstavnikov civilne 
druţbe. Namen razvojnega partnerstva je letna revizija razvojnega programa in 
njegovo dopolnjevanje, priprava novih predlogov razvoja in koordinacija razvojnih 
jeder. 
 
Kazalniki/merila:  

o število podpornih inštitucij, vključenih v razvojno partnerstvo 
o prerez dejavnosti in storitev, ki jih pokrivajo oz. nudijo člani razvojnega 

partnerstva 
 
Razvojna jedra 
Povezovanje prebivalcev, različnih podpornih institucij, lokalnih skupnosti in 
zdruţevanje znanja, kapitala in storitev na podeţelju je nujno potrebno za uspešen 
razvoj. Razvojna jedra omogočajo institucionalizirano partnerstvo različnih subjektov 
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in »kopičenje« znanja, kapitala in storitev na enem mestu. Na območju bi bilo 
potrebno ustanoviti vsaj dve podeţelski razvojni jedri, ki bi pokrivali severni in juţni 
del območja. Razvojna jedra so namenjena predvsem nudenju podpornih storitev za 
nosilce razvojnih projektov, dejavnostim motivacije in izobraţevanja prebivalstva 
območja, oblikovanje podjetniških povezav (od proizvajalca do uporabnika) … 
 
Kazalniki/merila: 

o sklep razvojnega partnerstva o ustanovitvi 2 razvojnih jeder z lokacijami – 
sedeţem v območju (zgornje in spodnje) 

o zagotovljena sredstva za ustanovitev razvojnih jeder s strani lokalnih skupnosti 
in drugih podpornih institucij 

o pridobitev drţavne podpore za ustanovitev in delovanje v začetni fazi 
o zagon jeder, sodelovanje z razvojnim partnerstvom, kontrola in usmerjanje – 

svetovanje in nudenje primernih oblik pomoči 
 
Razvojni program podeţelja bo ob pomoči podpornih institucij uresničeval zastavljene 
cilje v sklopu treh prostorov, tako da bo območje lahko doseglo zastavljene cilje. 
 
 
4.3 SKLADNOST RAZVOJNIH UKREPOV Z DRUGIMI RAZVOJNIMI  
          PROGRAMI  
 

 
RPP območja izhaja iz razvojnih programov občin in oţjih predelov občin, ki so ţe bili 
pripravljeni in jih nadgrajuje. Prav tako so njegove usmeritve in cilji skladni z 
regijskim razvojnim programom Savinjske regije, Drţavnim razvojnim programom in 
Enotnim programskim dokumentom.   
Izvedbeni del programa se bo tako lahko, ob podpori občin, vključeval v izvedbeni 
del RRP in v druge programe, ki bodo omogočali sofinanciranje projektov. 
 
 
 
 
5. PREDNOSTNE NALOGE IN PROJEKTI  
 
V okviru priprave RPP se je vzpostavilo dobro sodelovanje med vključenimi občinami 
kot tudi s KSS, društvi in drugimi organizacijami ter posameznimi kmeti oz. 
podjetniki, ki so ali bi lahko bili nosilci razvojnih aktivnosti. 
 
Kot prednostna naloga je bila izpostavljena krepitev sodelovanja še v prihodnje ter 
razvoj stalnih oblik sodelovanja in skupnega delovanja, ne le med občinskimi, 
razvojnimi in svetovalnimi sluţbami temveč tudi med društvi, kmeti, podjetji in 
drugimi posamezniki, saj se s tem omogoča oblikovanje in izvajanje skupnih 
projektov. 
 
V okviru priprave RPP je bila sprejeta odločitev, da se pristopi k izvajanju naslednjih 
prioritetnih projektov: 
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o nadaljevanje izvajanja projekta »Po poteh dediščine« kot krovnega projekta 
območja, na katerega se veţe razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, 

o razvoj in izvajanje skupnih programov usposabljanja in izobraţevanja, 
o oblikovanje  grozdov, 
o vzpostavitev skupne turistične ponudbe območja, v katero bi bila vključena tudi 

ponudba kmetij, 
o razvoj skupnih tematskih poti, 
o razširitev Podpohorske vinske ceste, 
o vzpostavitev trajnih oblik sodelovanja 
o drugih, ki bi se pokazali kot prioritetni. 
 
 
6. FINANCIRANJE IZVEDBENE FAZE 
 
Ker namenskih sredstev, ki bi bila zagotavljala financiranje izvajanja ukrepov v RPP 
ni, bodo občine same v svojih letnih proračunih opredelile višino sredstev za izvajanje 
posameznih prioritetnih projektov. Obenem bo območje oz. nosilci posameznih 
projektov poskušali pridobiti sredstva tudi  iz nacionalnih in evropskih oz. 
mednarodnih virov, da bi tako zagotovili njihovo izvajanje. Ker so projekti ţe 
opredeljeni in nosilci znani, bo pridobivanje sredstev s tem olajšano. 
 
 
 
7. MODEL SPREMLJANJA PREDLAGANIH PROJEKTOV  
 
V okviru priprave RPP, ki jo je vodil LPC Kozjansko, je bil s strani vključenih občin in 
drugih predstavnikov doseţen konsenz, da se izvajanje programa zaupa LPC 
Kozjansko v sodelovanju s SIC Konjice. Obe organizaciji zagotavljata strokovno 
podporo razvojnim aktivnostim, vsaka na svojem delu območja, vendar na 
posameznih projektih tudi ţe sodelujeta. V prihodnje bosta skupaj skrbeli za izvajanje 
RPP v celoti in posameznih projektov.  
 
V primerih, ko gre za skupne projekte območja ali za medobčinske projekte, bosta 
skupaj spremljali ali sami izvajali prioritetne projekte, kadar pa gre za individualne 
projekte, si bosta delo razdelili ali geografsko ali kako drugače. 
 
Programski svet RPP bo deloval tudi v prihodnje in se redno sestajal, da bo lahko 
spremljal, usmerjal in nadziral delo LPC in SIC. Prav tako bomo ohranili skupino 
lokalnih koordinatorjev, ki bodo odgovorni za pretok informacij in ustrezno reagiranje 
njihove lokalne skupnosti. 
 
Za izvajanje posameznih projektov bodo oblikovane projektne skupine s projektnim 
vodjem. V primeru da LPC s SIC-om ne bo odgovorni vodja projekta, bo le-ta poročal 
LPC in SIC o stanju na projektu. 
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8. PO POTEH DEDIŠČINE MED POHORJEM IN BOHORJEM 
 
V projekt Po poteh dediščine je vključenih vseh sedem občin s projektnega območja. 
Osnutek oziroma zamisel projekta je bila vzpostavljena ţe v preveritveni fazi 
Razvojnega programa podeţelja sedmih občin. V uvajalni fazi RPP se je naredil še 
nadaljnji korak – opravljen je bil terenski ogled lokacij, opravljene so bile 
informativne delavnice in prišlo je do končnega izbora lokacij, ki bi bile vključene v 
projekt Po poteh dediščine, za katere se je pridobilo tudi sto mnenje zavodov za 
kulturno dediščino in za naravno dediščino. 
 
Poudariti je potrebno, da ima projekt več namenov: 

- povezava lokacij v sedmih občinah projektnega območja, ki predstavljajo 
zanimivosti za obiskovalce in turiste, 

- navezava ţe obstoječe ponudbe na podeţelju na traso poti, 
- oblikovanje nove ponudbe ob poti, ki bo popestrila pot, obenem pa se 

bodo zagotavljale moţnosti za razvoj novih oblik osebnega dopolnilnega 
dela, razvoj novih dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in ohranjanje oziroma 
oţivljanje starih obrti, znanj, veščin in običajev na podeţelju, 

- vzpostavljeno pot bo mogoče navezati na ponudbo bliţnjih zdravilišč, 
- vzpostavitev trajnega sodelovanja med občinami partnerkami. 

 
V projekt po poteh dediščine je vključeno 21 območij lokacij. Poudariti je potrebno, 
da so v prvi fazi vključene le točke javnega sektorja, ki se pa bodo ob vzpostavitvi 
same poti zagotovo dopolnile še z dodatnimi območji iz privatnega sektorja. Na te 
točke smo ţe navezali obstoječo ponudbo iz privatnega sektorja, ob vzpostavitvi poti 
pa se bodo oblikovali še novi ponudniki storitev.  
 
Potek poti:  
 
Zaradi laţjega razumevanja poti je v nadaljevanju trasa poti predstavljena tako, da 
se začenja s predstavitvijo v občini Dobrna, nadaljuje z občinami Vitanje, Zreče, 
Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur in zaključi v občini Dobje. Navedene lokacije in 
dodatna ponudba so navedeni po občinah zaradi laţjega razumevanja, drugače pa se 
pot smiselno opredeljuje kot enoten projekt vseh sedmih občin s projektnega 
območja.  
 
V občini Dobrna so v produkt vključena tri območja lokacij:  

- zdraviliški kompleks, Anina pot, turistični produkt, Dolina mlinov, Loška pot, 
- Paški Kozjak, 
- Soteska Hudičev graben. 
 

Na predlagane lokacije se navezujejo izletniška kmetija Švent, ki bo del ponudbe ob 
poti ter Terme Dobrna. V projekt poti bo potrebno v prihodnje vključiti še številne 
posameznike in kmetije, ki izdelujejo različne izdelke, a še niso registrirani s svojo 
ponudbo. 
 
Iz občine Dobrna pot pelje v sosednjo občino – Vitanje, kjer sta vključeni dve 
območji lokacij: 
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- zimska, letna cerkev, ţaga, pohodne poti in legende za navezavo na širše 
območje, 

- zgodba kočarjev, Beškovnikova kašča, Rakovec. 
 

Na predlagani lokaciji se veţe dodatna ponudba prenočišč v gostilnah in na turističnih 
kmetijah (Kuzman, Čebelica, Borovnik), ki se bo v prihodnje še krepila. Ozemlje 
občine je v veliki meri poraščeno z gozdovi, kar predstavlja priloţnosti za lov in razvoj 
dodatne ponudbe ob poti.  
 
Lokacije v občini Zreče: 

- cerkev sv. Lampreta, Skomarska hiša, Ošlakova kovačija, 
- Brinjeva gora (cerkev sv. Neţe), (kmetija Šparovec iz občine Oplotnica kot 

navezava), 
- Zreče – cerkev sv. Egidija in sv. Duha, pohodne, kolesarske poti po 

Pohorju, 
- Rogla, Lovrenška jezera, Resnik, pohodne, kolesarske poti po Pohorju. 
 

Dodatno ponudbo predstavljajo številne turistične kmetije, ki so raztresene po 
celotnem območju (Ramšak, Kovše, Kočnik, Ločnikar, Arbajter, Pačnik, Urška, 
Beškovnik, Arzenšek, Gričnik, Kejţar, Hartman), kakor tudi številni zasebni 
sobodajalci. Na območju poteka tudi VTC 17, na kateri je deloma ţe oblikovana 
dodatna ponudba in jo bo potrebno pri vzpostavljanju poti vključiti v ponudbo.  
 
Občina Oplotnica:  

- Graščina  in park s periščem,  pohodna pot: Oplotnica - Koritno, cerkev sv. 
Miklavţa, pohodna pot: Oplotnica na osi proti cerkvi sv. Marjete na Keblju, 

- črna kuhinja pri cerkvi sv. Barbare, cerkev sv. Barbare, 
- romarska cerkev Prihova. 
 

Trasa poti se v občini Oplotnica prepleta z VTC 17, kjer je oblikovana ţe dodatna 
ponudba na kmetijah (vinotoči). Na pot bo potrebno navezati še nove ponudnike, ki 
ţe imajo registrirane oblike dopolnilnega dela in dopolnilne dejavnosti ter obenem 
vzpodbuditi še druge k aktivnemu vključevanju v skupno ponudbo ob poti. 
 
Občina Slovenske Konjice: 

- Zbelovo, Ribniki Mlače, Etnološka zbirka Mlače, rastišče Ţičkega Grobeljnika, 
Ţiče,  

- Špitalič , Ţička kartuzija, Pustova hiša, 
- dvorec Trebnik, muzej Zrno, S. Konjice – staro mestno jedro (mestna 

galerija, cerkev sv. Jurija), Škalce, stolp, Zmajčkova gozdna učna pot. 
 

Pot se navezuje na VTC 17, ki ţe deluje na območju občine in ob kateri je ţe razvita 
določena ponudba. Tako je v ponudbo ob poti mogoče vključiti pletarstvo Kalšek, 
umetnostno kovaštvo Kokotec, izletniški turizem Krošl, lovski turizem Planinc, 
vinogradniško sadjarsko  kmetijo Zaloţnik in vinotoč Cugmas ( oba v sklopu Škalc).  
V prihodnje bo v zvezi s potjo potrebno spodbujati vključitev zasebne ponudbe 
(vinotoči, prikaz starih običajev, domača obrt, dopolnilne dejavnosti,…) in razvoj še 
novih turističnih kmetij ob poti. 
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S podpohorskega dela se pot nadaljuje preko slemena Konjiške gore v občini Šentjur 
in Dobje, kjer se smiselno zaključi. 
 
V občini Šentjur so na trasi poti naslednje lokacije: 

- Šentjur :Ipavci, cerkev sv. Jurija, muzej juţne ţeleznice, zbirka iz Rifnika (v 
prihodnosti) in Dramlje (sv. Uršula z vinogradniškim območjem),  

- Rifnik z arheološko dediščino (vključen Ferleţev mlin po obnovi), 
- Slivniško jezero z naravnim rezervatom ptic, pohodnimi potmi in 

kolesarjenjem kot potencial  in s povezavo do cerkvic Sv. Helene,  sv. 
Valentina in  sv. Jakoba, Ţusem, 

- Planina s Šentvidom pri Planini, 
- Ponikva s Slomškovo rojstno hišo, 
- Kalobje (cerkev, Kalobški rokopisi,…). 

 
V ponudbo se vključujejo turistične kmetije (Marjetka, Jager, Ječovo, Zdolšek, 
Zgonec,….). Območje je bogato z vinogradi – vključitev številnih vinotočev, kakor 
tudi posameznikov, ki se ukvarjajo s ekološko pridelavo ali imajo registrirano osebno 
dopolnilno delo ali dopolnilno dejavnost (40 ljudi).  
 
Pot se zaključuje v občini Dobje, kjer so vključene naslednje lokacije: 

- Dobje s Kozjansko hišo, Turško lipo in cerkvijo, 
- zgodba kočarjev, prostor občine preko sistema pešpoti in kolesarjenja, 

ribniki Presečno in na Vodicah. 
 
Dodatno ponudbo predstavljajo apartmaji Salobir in posamezniki na kmetijah z 
oblikami osebnega dopolnilnega dela. 
 
 
Prihodnje aktivnosti: 
Projekt je zaenkrat še v povojih. Po natančnem trasiranju poti bo potrebno obstoječo 
ponudbo oblikovati v skupen turistični produkt  ter evidentirati vse potencialne 
ponudnike ob poti in jim tudi ustrezno pomagati, da se bodo s svojo dejavnostjo 
predstavljali ob poti. Projekt bo v prihodnjem letu prešel v izvedbeno fazo, saj je bilo 
doseţeno soglasje med občinami, da se nadaljuje z izvedbo projekta. Velika 
pozornost bo namenjena tudi organizaciji dodatnih delavnic, izobraţevanj, 
usposabljanj, s katerimi bo ciljnim skupinam omogočena pridobitev znanj in veščin za 
ustrezno vključitev v ponudbo ob poti. Sedanjim in potencialnim novim ponudnikom 
bo potrebno omogočiti registriranje osebnih oblik dela ali dopolnilnih dejavnosti na 
kmetijah, da bodo zadostili vsem zakonskim predpisom.  
Z vzpostavitvijo poti se bo izdelala promocijska brošura, ki bo predstavljala celotno 
območje in dodatno ponudbo ob poti. Pot bo potrebno navezati na podobne mreţe 
poti v sosednjih občinah in tudi vzpostaviti navezavo na mreţe ostalih turističnih poti 
na območju (tematske poti – pohodniške, kolesarske, konjeniške, učne, gozdne 
poti,…). Pot Po poteh dediščine bo potrebno povezati z vinskimi cestami, kakor tudi 
poskrbeti za trţenje v okviru zdraviliških centrov v neposredni bliţini. Pot predstavlja 
novost v tem prostoru glede turistične ponudbe. Zahteva povezovanje različnih 
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akterjev ter ponuja dodaten zagon za razvoj podeţelja ter oblikovanje  nove 
turistične ponudbe na podeţelju. 
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9. NABOR PROJEKTOV 
 
V okviru skupne priprave RPP so bile identificirane številne projektne ideje, ki bodo v 
prihodnje zahtevale poglobljeno pripravo. V nadaljevanju navajamo projekte, ki 
zajemajo tako skupne območne projekte kot tudi občinske in individualne. Vsako leto 
enkrat se bo ob opravljeni evaluaciji izvajanja programa  lahko predlagalo nove 
projekte za vključitev v izvedbeni del RPP: 
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SKUPNI PROJEKTI 

PROJEKT (ime projekta):  

PO POTEH DEDIŠČINE MED POHORJEM IN BOHORJEM 
Cilji projekta:  

o povečanje turistične ponudbe območja 
o ustvarjanje novih turističnih produktov 
o ureditev turistične infrastrukture 
o ureditev označevalne signalizacije 
o revitalizacija objektov kulturne in naravne dediščine 
o navezava na obstoječo turistično ponudbo 
o priprava promocijskega materiala (zloţenke) 
o moţnost oblikovanja novih delovnih mest  
o vir dodatnega prihodka 
o vzpostavitev močnejšega sodelovanja med občinami 

Potrebne aktivnosti: 
o priprava projektne dokumentacije 
o analiza obstoječih in potencialnih ponudnikov turističnih storitev 
o oblikovanje povezave z večjimi ponudniki turističnih storitev v regiji 
o povezava obstoječih turističnih lokacij za skupen nastop na trgu in 

spodbujanje nastanka novih ponudnikov turističnih storitev 
o urediti enotno označevalno signalizacijo 
o obnova oziroma adaptacija objektov kulturne in naravne dediščine 
o priprava in tisk propagandnega materiala 
o oblikovanje strokovne ekipe za razvoj turizma na projektnem območju 

Omejitve:  
o finančna sredstva 
o pridobitev prostorske dokumentacije 
o lastniška razmerja 
o velikost projektnega območja 

Predvideni viri:  
o sredstva iz občinskih proračunov 
o Ministrstvo za kmetijstvo 
o Ministrstvo za okolje in prostor 
o Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem 
o sredstva nosilcev turističnih lokacij 
o sredstva pridobljena na drţavnih razpisih 
o sredstva EU 

Nosilec/ci projekta:  
o vse občine na projektnem območju 
o LPC Kozjansko v sodelovanju z vsemi podpornimi institucijami, ki delujejo na 

projektnem območju 
o društva 
o posamezniki 
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PROJEKT (ime projekta):  

RAZŠIRITEV MREŢE VINSKO TURISTIČNIH CEST NA 
CELOTNEM PROJEKTNEM OBMOČJU 

Cilji projekta:  
o dodatno povečanje turistične ponudbe na območju 
o oblikovanje novih turističnih produktov 
o vključitev čim večjega števila ponudnikov vina na projektnem območju in 

ostalih ponudnikov 
o poskrbeti za enotno označitev VTC 
o izdelava promocijskega materiala (vodnik po VTC, zemljevid, letaki…) 
o promocija vin projektnega območja 
o povečanje turističnega obiska in prihodka 

o moţnost oblikovanja novih delovnih mest ali ukvarjanja z dopolnilno 
dejavnostjo 

Potrebne aktivnosti: 
o priprava projektne dokumentacije 
o opredelitev območja, ki ga bodo zajeli novi odseki vinske ceste 
o ureditev problema dostopnosti 
o identifikacija ponudnikov vin in ostalih storitev ob cesti  
o ureditev enotnih označb in formiranje ponudbe 
o izdelava promocijskega materiala in vodnika po poti 
o omogočiti nosilcem dejavnosti dodatno izobraţevanje 

Omejitve:  
o finančna sredstva 
o infrastrukturne omejitve 
o velika razpršenost ponudbe 

Predvideni viri:  
o sredstva iz občinskih proračunov 
o Ministrstvo za kmetijstvo 
o Ministrstvo za okolje in prostor 
o Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem 
o sredstva pridobljena na drţavnih razpisih 
o sredstva EU 

Nosilec/ci projekta:  
o vse občine na projektnem območju 
o LPC Kozjansko v sodelovanju z vsemi podpornimi institucijami, ki delujejo na 

projektnem območju 
o društva 
o posamezniki 
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PROJEKT (ime projekta):  

SPODBUJANJE RAZVOJA TURISTIČNIH, IZLETNIŠKIH IN 
KMETIJ ODPRTIH VRAT NA PROJEKTNEM OBMOČJU 

Cilji projekta:  
o spodbujanje razvoja vseh treh vrst kmetij na projektnem območju  
o povečanje nastanitvenih zmogljivosti na podeţelju 
o omogočiti nadaljnji razvoj ţe obstoječih kmetij 
o razvijanje dodatne ponudbe, ki bo obiskovalcem omogočala aktivno 

preţivljanje prostega časa 
o izdelava kataloga ponudbe kmetij na podeţelju 
o moţnost oblikovanja novih delovnih mest 
o razvoj dopolnilnih dejavnosti 

o ustvarjanje dodatnega priliva prihodka na podeţelju 
o povečanje turistične ponudbe na podeţelju 

Potrebne aktivnosti: 
o začeti z aktivnostmi za spodbujanje razvoja te vrste kmetij na podeţelju 
o priprava projektne dokumentacije 
o zagotovitev pomoči s strani podpornih institucij 
o izvedbena dela 
o izdelava promocijskega materiala 
o organizacija dodatnih usposabljanj za nosilce in zaposlene na tovrstnih 

kmetij 
o vključiti v sklop kmetij ţ obstoječo okoliško ponudbo 

Omejitve:  
o finančna sredstva 
o usposobljenost ljudi na podeţelju 
o strogi normativni predpisi 
o dolgotrajni postopki pridobitve ustreznih dovoljenj 

Predvideni viri:  
o lastna sredstva 
o sredstva iz občinskih proračunov 
o Ministrstvo za kmetijstvo 
o Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem 
o sredstva pridobljena na drţavnih razpisih 
o sredstva EU 

Nosilec/ci projekta:  
o posamezniki v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi ter podporne institucije, 

ki delujejo na tem območju 
o Kmetijsko svetovalna sluţba 
o Kmetijsko gozdarski zavod 
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PROJEKT (ime projekta):  

RAZVOJ OBRTNO-INDUSTRIJSKIH CON 
Cilji projekta:  

o omogočanje moţnosti za razvoj gospodarstva v občinah 
o zagotovitev zemljišč v ta namen 
o zagotovitev komunalne opremljenosti con 
o vzpostavitev ugodnih pogojev za podjetniško delovanje 
o moţnost dodatnega zaposlovanja lokalnega prebivalstva 
o povečanje ekonomske moči območja, moţnost vlaganja v nadaljnji razvoj 

Potrebne aktivnosti: 
o priprava izbora zemljišč in pridobitev le-teh 
o priprava prostorske in projektne dokumentacije 
o priprava programa financiranja in kandidature za razpise na drţavnih in 

evropskih razpisih 
o komunalno opremljanje con 
o izvedba vseh aktivnosti za privabljanje novih podjetnikov in investitorjev 
o prodaja zemljišč potencialnim podjetnikom, investitirjem 

Omejitve:  
o omejena finančna sredstva 
o neurejena lastniška razmerja 
o dolgotrajnost postopkov 

Predvideni viri:  
o sredstva iz občinskega proračuna 
o sredstva pridobljena na ravni drţave 
o sredstva strukturnih skladov EU 
o Ministrstvo za gospodarstvo 
o Ministrstvo za okolje in prostor 
o Agencija za regionalni razvoj 

Nosilec/ci projekta:  
o Občine na projektnem območju  
o razvojne agencije in druge institucije na območju  
o podjetniki, investitorji 
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PROJEKT (ime projekta):  

RAZVOJ EKOLOŠKEGA KMETOVANJA 
Cilji projekta:  

o povečanje števila kmetij, ki se ukvarjajo s ekološkim načinom pridelovanja 
o zagotoviti večjo stopnjo povezanosti ekoloških kmetij 
o zagotovitev ustrezne podpore in pomoči s strani podpornih institucij 
o oblikovanje prostorov (prodajaln, trţnic), kjer bi se prodajali, razstavljali 

izdelki pridelani na ekološki način 
o razvoj oblik osebnega dopolnilnega dela in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah 
o preprečevanje onesnaţenosti okolja 
o preprečevanje zaraščanja kmetijske krajine  
o pridelava zdrave hrane 

Potrebne aktivnosti: 
o organizacija delavnic, kjer bi predstavili ekološko kmetovanje ciljnim 

skupinam 
o nudenje strokovne pomoči kmetom pri prehodu iz tradicionalnega v ekološko 

kmetovanje 
o pomoč pri prodaji izdelkov 
o priprava projektne dokumentacije za postavitev prodajalne in ekološke 

trţnice 
o pridobitev prostorskih kapacitet  
o ogledi primerov dobre prakse 

Omejitve:  
o majhna velikost kmetij, velika razpršenost zemljišč 
o problemi s trţenjem izdelkov  
o kapitalska opremljenost kmetij  
o stopnja izobrazbe kmetov 

Predvideni viri:  
o sredstva kmetij 
o Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
o Ministrstvo za okolje in prostor 
o sredstva pridobljena na drţavnih in evropskih razpisih 

Nosilec/ci projekta:  
o kmetije 
o podporne institucije na projektnem območju 
o kmetijsko svetovalna sluţba 
o KGZ Celje 
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PROJEKT (ime projekta):  

RAZVOJ DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI IN OSEBNEGA 
DOPOLNILNEGA DELA NA KMETIJAH 

Cilji projekta:  
o aktiviranje lokalnih potencialov okolja  
o vzpostavitev sodelovanja z različnih strokovnih inštitucij na področju 

kmetijstva  
o oţivitev starih mojstrskih znanj, veščin, navad in običajev 
o moţnosti za razvoj kmetij in dodatnega zasluţka 
o moţnost samozaposlovanja kmečkega prebivalstva 

Potrebne aktivnosti: 
o zagotovitev strokovne pomoči zainteresiranim za priučitev potrebnih znanj  
o uvajanje primerov dobrih praks v okolju 
o pomoč pri izdelavi poslovnih načrtov 
o pridobitev ustreznih dovoljenj za začetek ukvarjanja z dejavnostjo 
o pomoč pri pripravi razpisne dokumentacije za prijavo na razpise 

Omejitve:  
o (ne)pripravljenost ljudi za vključitev v tovrstne oblike dela  
o finančna sredstva in prostorske omejitve 
o neustrezni normativni predpisi 

Predvideni viri:  
o sredstva nosilcev 
o sredstva iz občinskih proračunov 
o Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
o sredstva dobljena na drţavnih in evropskih razpisih 

Nosilec/ci projekta:  
o nosilci dejavnosti in oblik osebnega dopolnilnega dela 
o podporne institucije na projektnem območju 
o kmetijsko svetovalna sluţba 
o KGZ Celje 
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PROJEKT (ime projekta):  

UREDITEV TEMATSKIH POTI NA PROJEKTNEM OBMOČJU  
(učne, pohodne, zgodovinske, kolesarske, jahalne…) 

Cilji projekta:  
o povečati zanimivost, privlačnost in prepoznavnost območja 
o povezati širše območje in vzpostaviti pestro ponudbo ob teh poteh, razvoj 

potrebne infrastrukture ob poteh 
o vzpostavitev poti ki bodo namenjene lokalnemu prebivalstvu in obiskovalcem  
o povečanje števila obiskovalcev 
o navezava na sisteme poti, ki ţe obstajajo 
o moţnost oblikovanja novih delovnih mest 
o povečanje prihodka na območju 

o oblikovanje novih prireditev, ki s časom postanejo tradicionalne 

Potrebne aktivnosti: 
o v projekt vključiti čim več posameznikov, društev ter drugih zainteresiranih 

za delovanje na tem področju  
o priprava projektne dokumentacije  
o priprava trase poteka različnih tematskih poti in identifikacija ponudbe ob 

poteh  
o ureditev in označitev poti  
o oblikovanje ponudbe ob poteh  
o promocija poti 
o navezava stikov in vzpostavitev sodelovanja s sosednjimi območji, kjer ţe 

imajo razvite mreţe tematskih poti 

Omejitve:  
o prostorske omejitve 
o problemi povezani z lastništvom 
o finančne omejitve 

Predvideni viri:  
o sredstva iz občinskih proračunov 
o Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
o Ministrstvo za okolje in prostor 
o Sredstva pridobljena na drţavnih in evropskih razpisih 
o Individualna sredstva 

Nosilec/ci projekta:  
o Občine na projektnem območju 
o podporne institucije v občinah 
o posamezniki, društva v občinah, ki delujejo na teh področjih 
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PROJEKT (ime projekta):  

REVITALIZACIJA OBJEKTOV KULTURNE IN NARAVNE 
DEDIŠČINE 

Cilji projekta:  
o povečanje turistične ponudbe območja  
o tvorba novih turističnih produktov 
o ureditev turistične infrastrukture 
o obnova objektov kulturne in naravne dediščine 
o navezava na obstoječo turistično ponudbo 
o priprava promocijskega materiala (zloţenke) 
o moţnost oblikovanja novih delovnih mest  
o vir dodatnega prihodka 

Potrebne aktivnosti: 
o identifikacija vseh turističnih znamenitosti  
o priprava projektne dokumentacije 
o pridobitev vseh ustreznih dovoljenj in soglasij  
o izvedbena dela  
o priprava promocijskih gradiv 
o vsebinska priprava programov, ki bodo potekali na različnih lokacijah 

Omejitve:  
o velika vrednost projektov 
o neurejena lastniška vprašanj 
o dolgotrajno pridobivanje dovoljenj 
o velika dotrajanost objektov 

Predvideni viri:  
o lastna sredstva 
o Ministrstvo za gospodarstvo in turizem 
o Sredstva iz občinskih proračunov 
o Sredstva pridobljen na drţavnih in evropskih razpisih  

Nosilec/ci projekta:  
o Občine na projektnem območju 
o lastniki objektov 
o podporne institucije na območju 
o razna društva 
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PROJEKT (ime projekta):  

OBNOVA IN MODERNIZACIJA CESTNEGA OMREŢJA NA 
PROJEKTNEM OBMOČJU 

Cilji projekta:  
o sanacija dotrajanega cestnega omreţja   
o modernizacija lokalnih cest, ki še niso asfaltirane  
o zagotovitev večje varnosti na cestah  
o omogočanje razvoja lokalnih skupnosti  
o povečanje pretočnosti prometa 
o razvoj gospodarstva 

Potrebne aktivnosti: 
o izdelava projektne dokumentacije  
o pridobitev potrebnih soglasij in dovoljenj 
o izvedba postopka za izbiro izvajalca  
o izvedbena dela  

Omejitve:  
o velika finančna vrednost projekta  
o lastniška nesoglasja 
o dolgotrajna priprava projektne dokumentacije 

Predvideni viri:  
o sredstva iz občinskih proračunov 
o Ministrstvo za okolje in prostor 
o Ministrstvo za gospodarstvo 
o sredstva pridobljena na drţavnih in evropskih razpisih 

Nosilec/ci projekta:  
o Občine na projektnem območju 
o drţava  
o podporne institucije na projektnem območju 
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PROJEKT (ime projekta):  

IZGRADNJA KANALIZACIJE IN ČISTILNIH NAPRAV NA 
PROJEKTNEM OBMOČJU 

Cilji projekta:  
o postavitev čistilnih naprav 
o ohranjanje čistega okolja 
o zaščita vodotokov 

Potrebne aktivnosti: 
o izbor lokacije 
o pridobitev potrebnih dovoljenj in soglasij 
o priprava in izvedba razpisa za izvedbo izvajalca 
o izvedbena dela, priključitev uporabnikov  

Omejitve:  
o razpršenost poselitve 
o velika vrednost investicije 
o velikost projektnega območja 

Predvideni viri:  
o sredstva iz občinskih proračunov 
o pristojna ministrstva 
o sredstva pridobljena na drţavnih in evropskih razpisih 
o sredstva s strani končnih uporabnikov 

Nosilec/ci projekta:  
o Občine na projektnem območju 
o Komunalna podjetja 
o podporne institucije na projektnem območju 
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PROJEKT (ime projekta):  

IZGRADNJA VAŠKIH KLAVNIC 
Cilji projekta:  

o izgradnja majhnih klavnih obratov v lokalnih skupnostih 
o zmanjšanje stroškov klanja 
o moţnost predelave v manjšem obsegu 
o moţnost dodatnega zaposlovanja 

Potrebne aktivnosti: 
o priprava projektne dokumentacije 
o pridobitev potrebnih dovoljenj in soglasij  
o adaptacija ali izgradnja objekta 
o opremljanje objekta 

Omejitve:  
o zahtevne zakonske regulative 
o velika vrednost investicije 

Predvideni viri:  
o sredstva kmetijskih gospodarstev 
o sredstva iz občinskih proračunov 
o Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
o sredstva pridobljena na drţavnih in evropskih razpisih 

Nosilec/ci projekta:  
o kmetije 
o Občine na projektnem območju 
o podporne institucije na projektnem območju 
o Kmetijsko svetovalna sluţba 
o KGZ Celje 
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MEDOBČINSKI PROJEKTI 

 

PROJEKT (ime projekta):  

MODERNIZACIJA LOKALNE CESTE 460040, ODSEK 
SKOMARJE 

Cilji projekta:  
o razširitev cestišča 
o ureditev odvodnjavanja 
o asfaltiranje cestišča 

Potrebne aktivnosti: 
o priprava projektne dokumentacije 
o pridobitev potrebnih dovoljenj in soglasij 

o izbor izvajalcev 
o izvedbena dela 

Omejitve:  
o omejena finančna sredstva 
o lastniški spori 

Predvideni viri:  
o proračun občin 
o Ministrstvo za promet 

Nosilec/ci projekta:  
o Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče 
o Občina Vitanje, Grajski trg 1, 3205 Vitanje 

 

 

PROJEKT (ime projekta):  

GUZAJEVA POT 
Cilji projekta:  

o spodbujanje pohodništva, jeţe in kolesarstva na področju, kjer je v 
19.stoletju razgrajal razbojnik Guzaj 

o vzpostavitev mreţe poti namenjenih za rekreacijo 
o popestritev turistične ponudbe 

Potrebne aktivnosti: 
o izbira trase, kjer bi pot potekala 
o priprava projektne dokumentacije 
o dodelava zgodbe 
o označitev poti 

o promocija poti 

Omejitve:  
o omejena finančna sredstva 

Predvideni viri:  
o sredstva iz občinskih proračunov 
o sredstva pridobljena iz drţavnih in evropskih razpisov 

Nosilec/ci projekta:  
o Občina Šentjur 
o Občina Dobje 
o društva 
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OBČINSKI PROJEKTI 

 

PROJEKT (ime projekta):  
POSODOBITEV VODOOSKRBE V OBČINI DOBJE 

Cilji projekta:  
o zagotovitev dadatnih virov zdrave pitne vode 
o zamenjava in povečanje zmogljivosti cevovodov 

Potrebne aktivnosti: 
o raziskava vodnih virov 
o izdelava projektne dokumentacije 
o izvedbena dela 

Omejitve:  
o pomanjkanje zadostnih količin vode na območju občine 
o finančna sredstva 

Predvideni viri:  
o proračun občine 
o strukturni skladi 

Nosilec/ci projekta:  
o Občina Dobje 

 

 

 

PROJEKT (ime projekta):  
POSTAVITEV TURISTIČNIH OZNAČEVALNIH TABEL 

Cilji projekta:  
o boljša označenost krajev in laţji dostop turistov do krajev in zanimivosti v 

občini 
o namestitev usmerjevalnih in vpadnih tabel na vstopnih mestih ob regionalnih 

in lokalnih cestah ter po kriţiščih po vsej občini 

Potrebne aktivnosti: 
o izdelava projektne dokumentacije 
o priprava natečaja za pridobitev idejnih osnutkov tabel 
o končni izbor tabel  
o postavitev tabel 

Omejitve:  
o finančna sredstva 

Predvideni viri:  
o občinski proračun  

o sredstva Eu 

Nosilec/ci projekta:  
o Občina Dobje, Dobje 26, 3224 Dobje 
o Turistično društvo Dobje 
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PROJEKT (ime projekta):  

IZGRADNJA POSLOVNO-STANOVANJSKEGA OBJEKTA ZA VRTEC, KNJIŢNICO, 

ZDRAVSTVENO POSTAJO IN STANOVANJA 

Cilji projekta:  
o zagotovitev prostorov ta potrebe predšolske vzgoje in varstva otrok 
o omogočiti delovanje občinske knjiţnice in s tem izboljšati pogoje za 

izobraţevanje 
o zagotovitev kvalitetne zdravstvene oskrbe občanom 
o mladim druţinam zagotoviti štiri neprofitna stanovanja 

Potrebne aktivnosti: 
o izdelava projektne dokumentacije 
o pridobitev zemljišča in vseh ustreznih dovoljenj 

o izgradnja v letu 2005-2006 

Omejitve:  
o pomanjkanje sredstev za pokritje finančne konstrukcije 

Predvideni viri:  
o občinski proračun 
o Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport 
o Ministrstvo za kulturo 
o strukturni skladi za razvoj podeţelja 

Nosilec/ci projekta:  
o Občina Dobje 

 

 

 

PROJEKT (ime projekta):  

POSODOBITEV KRAJEVNEGA CESTNEGA OMREŢJA 
Cilji projekta:  

o zagotovitev dostopnosti z tovornimi vozili v vsa naselja na področju občine 
o s posodobitvijo bo omogočena laţja komunikacija po kraju in med sosednjimi 

občinami 

Potrebne aktivnosti: 
o izdelava projektne dokumentacije 
o dogovor o prioritetah 
o izvedbena dela 

Omejitve:  
o velika razgibanost območja, s tem povezana draga izvedba projekta 
o finančna sredstva 

Predvideni viri:  
o občinski proračun 
o upravniki cest 
o sredstva za razvoj podeţelja 

Nosilec/ci projekta:  
o Občina Dobje 
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PROJEKT (ime projekta):  
UREDITEV OBRTNE IN STANOVANJSKE CONE 

Cilji projekta:  
o zagotovitev moţnosti za zadostno ponudbo stavbnih parcel za obrtno in 

stanovanjsko gradnjo 

Potrebne aktivnosti: 
o izdelava lokacijskih in uredutvenih načrtov 
o odkup zemljišč 
o komunalno opremljanje 

Omejitve:  
o pomanjkanje finančnih sredstev 

Predvideni viri:  
o občinski proračun 
o razpisi 

Nosilec/ci projekta:  
o Občina Dobje 

 

 

 

PROJEKT (ime projekta):  
KANALIZACIJA S ČISTILNO NAPRAVO 

Cilji projekta:  
o omogočiti priključitev obrtne cone na čistilno napravo 
o omogočiti čim večjemu številu prebivalstva priklop na čistilno napravo 
o čistejše vode, okolje 
o poskrbeti za varovanje okolja 

Potrebne aktivnosti: 
o izdelava projektne dokumentacije 
o pridobitev ustreznega zemljišča 
o izbira izvajalca del 
o izvedba del 

Omejitve:  
o finančna sredstva 
o zaradi velike razpršenosti poselitve in hribovite konfiguracije terena bo teţko 

speljati vse odpadne vode v ČN 

Predvideni viri:  
o proračun – taksa za obremenjevanje voda 
o razpisna sredstva – strukturni skladi 

Nosilec/ci projekta:  
o Občina Dobje 
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PROJEKT (ime projekta):  

IZDELAVA PROMOCIJSKEGA MATERIALA ZA TRŢENJE PONUDBE 

Cilji projekta:  
o povečati prepoznavnost na območju občine 
o povečati trţenje ponudbe izdelkov in storitev 
o vzpostavitev promocijske aktivnosti 
o omogočiti povezavo s sosednjimi območji 

Potrebne aktivnosti: 
o izdelava načrta za potek projekta 
o usposabljanje ljudi za lokalne vodnike 
o izdelava promocijskega materiala skupno ostalimi območji 
o izdelava vsebinskih programov za tematske poti 

o promocija in trţenje 

Omejitve:  
o finančna sredstva 
o izobrazbena struktura in nazainteresiranost 
o neuzdelane vsebine programov 

Predvideni viri:  
o proračun občine 
o ministrstva 
o skladi 

Nosilec/ci projekta:  
o Občina Dobje 
o Turistično društvo Dobje 
o Partnerji 

 

 

 

PROJEKT (ime projekta):  
KANALIZACIJA S ČISTILNO NAPRAVO 

Cilji projekta:  
o omogočiti priključitev obrtne cone na čistilno napravo 
o omogočiti čim večjemu številu prebivalstva priklop na čistilno napravo 
o čistejše vode, okolje 
o poskrbeti za varovanje okolja 

Potrebne aktivnosti: 
o izdelava projektne dokumentacije 

o pridobitev ustreznega zemljišča 
o izbira izvajalca del 
o izvedba del 

Omejitve:  
o finančna sredstva 
o zaradi velike razpršenosti poselitve in hribovite konfiguracije terena bo teţko 

speljati vse odpadne vode v ČN 

Predvideni viri:  
o proračun – taksa za obremenjevanje voda 
o razpisna sredstva – strukturni skladi 

Nosilec/ci projekta:  
o Občina Dobje 
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PROJEKT (ime projekta):  

MODERNIZACIJA JAVNE POTI DOBJE-BREZJE-RAVNO 
Cilji projekta:  

o razširitev cestišča 
o odvodnjavanje 
o preplastitev cestišča 
o postavitev označevalnih tabel 

Potrebne aktivnosti: 
o priprava dokumentacije, pridobitev vseh soglasij in dovoljenj 
o izvedbena dela 

Omejitve:  
o omejena finančna sredstva 

Predvideni viri:  
o proračun občine 
o sredstva za razvoj podeţelja 

Nosilec/ci projekta:  
o Občina Dobje,  

 

 

PROJEKT (ime projekta):  

KMEČKA ZBIRKA (postavitev) 
ČADEJEVA KOVAČNICA (restavriranje) 

Cilji projekta:  
o ohranitev eksponatov kmečkega orodja iz prejšnjega stoletja 
o popestritev turistične ponudbe 
o povečanje števila obiskovalcev in turistov 
o prepoznavnost kraja 

Potrebne aktivnosti: 
o priprava projektne dokumentacije 
o ureditev prostorov 
o evidentiranje in razvrstitev 
o promocijske aktivnosti 

Omejitve:  
o omejena finančna sredstva 
o veliko starine je ţe odtujenih 

Predvideni viri:  

o občinski proračun  
o pridobljena sredstva na ravni drţave in sredstva iz skladov EU 

Nosilec/ci projekta:  
o Občina Dobje 
o Kulturno društvo Dobje 

 

 

 



 81 

 

PROJEKT (ime projekta):  

REVITALIZACIJA KAČJEGA GRADU 
Cilji projekta:  

o povečanje turistične ponudbe 
o tvorba turističnih produktov 
o ureditev turistične infrastrukture 
o kulturna rast prebivalcev in obiskovalcev 
o promocija kraja 
o večanje števila zaposlitvenih kapacitet 

Potrebne aktivnosti: 
o idejni projekti 
o poslovni načrt investicije  
o izbira izvajalca 
o nabava opreme 
o pridobitev potrebnih dovoljenj 
o zemeljska, gradbena in zaključna dela 
o zaposlitve kadrov 

 

Omejitve:  
o finančna sredstva 
o problemi z dostopnostjo 
o dolgotrajno pridobivanje dovoljenj 
o prostorska dokumentacija 

Predvideni viri:  

o Zavod za naravno in kulturno dediščino 
o sredstva EU 
o zainteresirani posamezniki 
o Terme Dobrna 
o Občina Dobrna 
o Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem 
o Ministrstvo za kulturo 

Nosilec/ci projekta:  
o Občina Dobrna 
o GIZ turizem Dobrna 
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PROJEKT (ime projekta):  

REVITALIZACIJA PARKA 
Cilji projekta:  

o povečanje turistične ponudbe 
o tvorba turističnih produktov 
o ureditev turistične infrastrukture 
o kulturna rast prebivalcev in obiskovalcev 
o promocija kraja 
o učna, botanična, dendrološka pot 

Potrebne aktivnosti: 
o idejni projekti 
o poslovni načrt investicije  
o izbira izvajalca 
o nabava opreme 
o pridobitev potrebnih dovoljenj 
o zemeljska, gradbena in zaključna dela 

Omejitve:  
o finančna sredstva 
o prostorska dokumentacija 

Predvideni viri:  
o Zavod za naravno in kulturno dediščino 
o sredstva EU 
o Terme Dobrna 
o Občina Dobrna 
o Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem 
o Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Nosilec/ci projekta:  
o Občina Dobrna 
o GIZ turizem Dobrna 
o Terme Dobrna 
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PROJEKT (ime projekta):  

UREJANJE ŠPORTNIH IGRIŠČ 
Cilji projekta:  

o izboljšati pogoje bivanja na Dobrni in ohraniti okolje. 

o omogočiti nova delovna mesta v regiji 

o ustvariti inovativno oklolje za bivanje in zaposlitve v kraju 
o zagotoviti potrebno urejeno infrastrukturo 
o športna in kulturna rast prebivalcev in obiskovalcev 
o promocija kraja 
o večanje števila zaposlitvenih kapacitet 

Potrebne aktivnosti: 
o izdelava  javnega natečaja za izdelavo idejnih  osnutkov 

o organizacija urbanističnih delavnic 
o potrebnih soglasij za izvedbeni projekt 
o pridobiti predloge idejnega projekta Športnega kompleksa (idejni načrt 

arhitekture, ureditve krajinske arhitekture, idejni načrt gradbenih 
konstrukcij). 

o mnenja javnega okolja o idejnih projektih  
o pripravo programskih izhodišč  
o idejni projekti 
o poslovni načrt investicije  
o izbira izvajalca 
o nabava opreme 
o pridobitev potrebnih dovoljenj 
o zemeljska, gradbena in zaključna dela 
o zaposlitve kadrov 

Omejitve:  
o finančna sredstva 
o problemi z dostopnostjo 
o dolgotrajno pridobivanje dovoljenj 
o prostorska dokumentacija 

Predvideni viri:  
o Ministrstvo za okolje in prostor  
o sredstva EU 
o zainteresirani posamezniki 
o Terme Dobrna 
o Občina Dobrna 
o Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem 
o Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport 

Nosilec/ci projekta:  
o Občina Dobrna 
o GIZ turizem Dobrna 
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PROJEKT (ime projekta):  

GRADNJA PROMETNE INFRASTRUKTURE 
Cilji projekta:  

o izboljšati pogoje bivanja na Dobrni. 

o ustvariti okolje za bivanje in zaposlitve v kraju 
o zagotoviti potrebno urejeno infrastrukturo. 

 

Potrebne aktivnosti: 
o izdelava  javnega natečaja za izdelavo idejnih  osnutkov 
o organizacija urbanističnih delavnic 
o potrebnih soglasij za izvedbeni projekt 
o pridobiti predloge idejnega projekta 
o mnenja javnega okolja o idejnih projektih  
o pripravo programskih izhodišč  
o poslovni načrt investicije  
o izbira izvajalca 
o nabava opreme 
o pridobitev potrebnih dovoljenj 
o zemeljska, gradbena in zaključna dela 
o zaposlitve kadrov 

Omejitve:  
o finančna sredstva 
o dolgotrajno pridobivanje dovoljenj 
o prostorska dokumentacija 

Predvideni viri:  
o Ministrstvo za okolje in prostor 
o sredstva EU 
o zainteresirani posamezniki 
o Občina Dobrna 
o Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem 
o Ministrstvo za promet 

Nosilec/ci projekta:  
o Občina Dobrna 
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PROJEKT (ime projekta):  

REVITALIZACIJA DOLINE MLINOV 
Cilji projekta:  

o omogočiti nova delovna mesta v regiji 

o ustvariti inovativno okolje za bivanje in zaposlitve v kraju 
o športna in kulturna rast prebivalcev in obiskovalcev 
o promocija kraja 
o večanje števila zaposlitvenih kapacitet 
o povečanje turistične ponudbe 
o tvorba turističnih produktov 
o ureditev turistične infrastrukture 

Potrebne aktivnosti: 
o poslovni načrt investicije  
o izbira izvajalca 
o nabava opreme 
o pridobitev potrebnih dovoljenj 
o zemeljska, gradbena in zaključna dela 
o zaposlitve kadrov 
o izdelava  javnega natečaja za izdelavo idejnih  osnutkov 
o organizacija urbanističnih delavnic 
o potrebnih soglasij za izvedbeni projekt 
o pridobiti predloge idejnega projekta 
o mnenja javnega okolja o idejnih projektih  
o priprava programskih izhodišč 

Omejitve:  
o finančna sredstva 
o problemi z dostopnostjo 
o problem lastništva 
o dolgotrajno pridobivanje dovoljenj 
o prostorska dokumentacija 

Predvideni viri:  
o Ministrstvo za okolje in prostor 
o Zavod za naravno in kulturno dediščino 
o sredstva EU 
o zainteresirani posamezniki 
o Terme Dobrna 
o Občina Dobrna 

o Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem 
o Ministrstvo za kulturo 
o Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Nosilec/ci projekta:  
o Občina Dobrna 
o GIZ turizem Dobrna 
o lastniki mlinov 
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PROJEKT (ime projekta):  

REVITALIZACIJA KOMPLEKSA GUTENEK IN OŢIVITEV 
STARODAVNE PIVOVARNE 

Cilji projekta:  
o povečanje turistične ponudbe 
o tvorba turističnih produktov 
o ureditev turistične infrastrukture 
o kulturna rast prebivalcev in obiskovalcev 
o promocija kraja 
o večanje števila zaposlitvenih kapacitet 
o pospeševanje izmenjave izkušenj na področju idejnih konceptov ter 

promoviranja 

o ustvarjanje pozitivnega učinka na lokalno in širše okolje v regiji. 
o pripraviti kvalitetne idejne projekte, idejne prostorske rešitve v občini 

Dobrna. 
o dvigniti nivo turistične ponudbe 
o doseči višjo konkurenčnost med turističnimi destinacijami 
o promocija kraja skozi izvajanje projektnih aktivnosti 
o vzpostaviti sodelovanje za razvijanje kasnejšega networkinga. 
o doseči večjo vključenost lokalnega prebivalstva v razvoj 
o razširjanje informacij na različnih področjih ter strokovnih srečanjih 
o izmenjava izkušenj, informacij, predvsem pa prenos dobrih praks in dobrih 

projektov. 

Potrebne aktivnosti: 
o idejni projekti 
o poslovni načrt investicije  
o izbira izvajalca 
o nabava opreme 
o pridobitev potrebnih dovoljenj 
o zemeljska, gradbena in zaključna dela 
o zaposlitve kadrov 
o tisk promocijskega materiala 

Omejitve:  
o finančna sredstva 
o dolgotrajno pridobivanje dovoljenj 
o prostorska dokumentacija 
o lastniška razmerja 

Predvideni viri:  
o Ministrstvo za okolje in prostor 
o Zavod za naravno in kulturno dediščino 
o sredstva EU 
o zainteresirani posamezniki 
o Terme Dobrna 
o Občina Dobrna 
o Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem 
o Ministrstvo za kulturo 

Nosilec/ci projekta:  
o Občina Dobrna 
o GIZ turizem Dobrna 
o TERME Dobrna  
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PROJEKT (ime projekta):  

OBNOVA PRAVNARJEVEGA MLINA 
Cilji projekta:  

o povečanje turistične ponudbe 
o tvorba turističnih produktov 
o ureditev turistične infrastrukture 
o kulturna rast prebivalcev in obiskovalcev 
o promocija kraja 
o večanje števila zaposlitvenih kapacitet 
o ustvarjanje pozitivnega učinka na lokalno in širše okolje v regiji. 
o pripraviti kvalitetne idejne projekte, idejne prostorske rešitve v občini 

Dobrna. 
o dvigniti nivo turistične ponudbe 
o doseči višjo konkurenčnost med turističnimi destinacijami 
o vzpostaviti sodelovanje za razvijanje kasnejšega networkinga. 
o doseči večjo vključenost lokalnega prebivalstva v razvoj 
o izmenjava izkušenj, informacij, predvsem pa prenos dobrih praks in dobrih 

projektov. 

Potrebne aktivnosti: 
o idejni projekti 
o poslovni načrt investicije  
o izbira izvajalca 
o nabava opreme 
o pridobitev potrebnih dovoljenj 
o zemeljska, gradbena in zaključna dela 
o zaposlitve kadrov 
o tisk promocijskega materiala 

Omejitve:  
o finančna sredstva 
o dolgotrajno pridobivanje dovoljenj 
o prostorska dokumentacija 
o lastniška razmerja 

Predvideni viri:  
o Ministrstvo za okolje in prostor 
o Zavod za naravno in kulturno dediščino 
o sredstva EU 
o zainteresirani posamezniki 

o Terme Dobrna 
o Občina Dobrna 
o Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem 
o Ministrstvo za kulturo 

Nosilec/ci projekta:  
o Občina Dobrna 
o GIZ turizem Dobrna 
o TERME Dobrna  
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PROJEKT (ime projekta):  

UREDITEV JAME LEDENICA IN KNEIPPOVEGA IZVIRA 
Cilji projekta:  

o povečanje turistične ponudbe 
o tvorba turističnih produktov 
o ureditev turistične infrastrukture 
o kulturna rast prebivalcev in obiskovalcev 
o promocija kraja 
o večanje števila zaposlitvenih kapacitet 

Potrebne aktivnosti: 
o idejni projekti 
o poslovni načrt investicije  
o izbira izvajalca 
o nabava opreme 
o pridobitev potrebnih dovoljenj 
o zemeljska, gradbena in zaključna dela 
o zaposlitve kadrov 

Omejitve:  
o finančna sredstva 
o problemi z dostopnostjo 
o dolgotrajno pridobivanje dovoljenj 
o prostorska dokumentacija 

Predvideni viri:  
o Zavod za naravno in kulturno dediščino 
o sredstva EU 
o zainteresirani posamezniki 
o Terme Dobrna 
o Občina Dobrna 
o Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem 
o Ministrstvo za kulturo 

 

Nosilec/ci projekta:  
o Občina Dobrna 
o GIZ turizem Dobrna 
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PROJEKT (ime projekta):  

UREDITEV ODVAJANJA FEKALNIH VODA 
Cilji projekta:  

o ureditev zajetja fekalnih voda 
o ureditev centralne čistilne naprave 
o zagotavljanje kvalitete ţivljenja prebivalcev 
o preprečevanje onesnaţevanja pitne vode 

Potrebne aktivnosti: 
o idejni projekti 
o priprava potrebnih dokumentacij in projektov  
o izbira izvajalca 
o nabava opreme 
o pridobitev potrebnih dovoljenj in soglasij 
o zemeljska, gradbena in zaključna dela 
o skrb za vzdrţevanje 

Omejitve:  
o finančna sredstva 
o problemi z dostopnostjo 
o dolgotrajno pridobivanje dovoljenj 
o vremenske razmere 

Predvideni viri:  
o Ministrstvo za okolje in prostor 
o Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
o sredstva EU 
o lastni viri uporabnikov pitne vode 

Nosilec/ci projekta:  
o Občina Dobrna 
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PROJEKT (ime projekta):  

VODOVODNA OSKRBA DOBRNE 
Cilji projekta:  

o zamenjava dotrajanih vodovodnih cevi 
o oskrba s kvalitetno pitno vodo 
o ureditev zajetij pitne vode 
o zagotavljanje kvalitetne pitne vode 
o preprečevanje onesnaţevanja pitne vode 
o zagotovitev zadostne količine piten vode za oskrbo prebivalcev (za osnovne in 

dopolnilne dejavnosti na kmetijah) 

Potrebne aktivnosti: 
o idejni projekti 
o priprava potrebnih dokumentacij in projektov  
o izbira izvajalca 
o nabava opreme 
o pridobitev potrebnih dovoljenj in soglasij 
o zemeljska, gradbena in zaključna dela 
o skrb za vzdrţevanje 

Omejitve:  
o finančna sredstva 
o problemi z dostopnostjo 
o dolgotrajno pridobivanje dovoljenj 
o vremenske razmere 

Predvideni viri:  

o Ministrstvo za okolje in prostor 
o Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
o sredstva EU 
o Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem 
o lastni viri uporabnikov pitne vode 

Nosilec/ci projekta:  
o Občina Dobrna 
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PROJEKT (ime projekta):  

GRADNJA PRIZIDKA OSNOVNI ŠOLI 
Cilji projekta:  

o izboljšati pogoje bivanja na Dobrni in ohraniti okolje. 

o ustvariti inovativno oklolje za bivanje in zaposlitve v kraju 
o zagotoviti potrebno urejeno infrastrukturo 
o športna in kulturna rast prebivalcev in obiskovalcev 
o zagotovitev potrebnega prostora v šoli za dodatne aktivnosti in izobraţevanja 
o večanje števila zaposlitvenih kapacitet 

Potrebne aktivnosti: 
o izdelava  javnega natečaja za izdelavo idejnih  osnutkov 
o organizacija urbanističnih delavnic 
o potrebna soglasja za izvedbeni projekt 
o mnenja javnega okolja o idejnih projektih  
o pripravo programskih izhodišč  
o idejni projekti 
o poslovni načrt investicije  
o izbira izvajalca 
o nabava opreme 
o pridobitev potrebnih dovoljenj 
o zemeljska, gradbena in zaključna dela 

Omejitve:  
o finančna sredstva 
o problemi z dostopnostjo 
o dolgotrajno pridobivanje dovoljenj 
o prostorska dokumentacija 

Predvideni viri:  
o sredstva EU 
o Občina Dobrna 
o Ministrstvo za kulturo 
o Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport 

Nosilec/ci projekta:  
o Občina Dobrna 
o GIZ turizem Dobrna 
o Osnovna šola 
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PROJEKT (ime projekta):  

ČRNA KUHINJA PRI ŠUMEJ 
Cilji projekta:  

o povečanje turistične ponudbe 
o povečanje moţnosti pridobivanja prihodka na kmetiji 
o tvorba turističnih produktov 
o ureditev turistične infrastrukture 
o ohranjanje naravne in kulturne dediščine 
o kulturna rast prebivalcev in obiskovalcev 
o promocija kraja 
o večanje števila zaposlitvenih kapacitet 

Potrebne aktivnosti: 
o idejni projekti 
o poslovni načrt investicije  
o izbira izvajalca 
o nabava opreme 
o pridobitev potrebnih dovoljenj 
o zemeljska, gradbena in zaključna dela 
o zaposlitve kadrov 

Omejitve:  
o finančna sredstva 
o problemi z dostopnostjo 
o dolgotrajno pridobivanje dovoljenj 
o prostorska dokumentacija 

Predvideni viri:  
o Zavod za naravno in kulturno dediščino 
o sredstva EU 
o Terme Dobrna 
o Občina Dobrna 
o Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem 
o Ministrstvo za kulturo 

Nosilec/ci projekta:  
o Občina Dobrna 
o GIZ turizem Dobrna 
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PROJEKT (ime projekta):  

POT MLINOV IN ŢAG 
Cilji projekta:  

o CILJ 1:vzpostavitev mlina v muzej 
o oţivitev tradicionalnega dela – mletja moke 
o ohranjanje kulturne dediščine 
o oblikovanje dodatne ponudbe na območju 
o obnovitev mlinov in ţag 
o CILJ 2: vzpostavitev mlina za mletje moke 
o obnova ţage 

Potrebne aktivnosti: 
o Potrebne aktivnosti 1: analiza dosedanjega stanja 
o priprava elaboratov za pridobitev finančnih virov 
o Potrebne aktivnosti 2: Analiza sedanjega stanja 
o pregled dokumentacije 
o pridobitev soglasja za obnovo 

Omejitve:  
o velika dotrajanost samega mlina in ţage 
o veliki finančni stroški za obnovo 

Predvideni viri:  
o Občina Oplotnica 
o Zasebnik oziroma kmet 
o TD Oplotnica 
o Društvo kmečkih ţena – za prikaz mletja, peka kruha, pravljice 
o Ministrstvo za gospodarstvo 
o Ministrstvo za kulturo 

Nosilec/ci projekta:  
o Občina Oplotnica, Grajska cesta 1, 2317 Oplotnica  
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PROJEKT (ime projekta):  
OŢIVITEV KAMNOSEŠTVA 

Cilji projekta:  
o oţivitev tradicije dela mojstrskega znanja 
o razpoznavnost okolja (oblikovanje kamna, izdelki iz kamna) 
o vključevanje šolskih skupin na temo prepoznavanje kamnoseštva nekoč in 

danes 
o učne tematske delavnice 
o razvoj dodatne ponudbe 
o obnova kamnoloma 

Potrebne aktivnosti: 
o analiza sedanjega stanja 

o pregled specialista glede stanja 
o pregled dokumentacije 
o zbiranje literarnih del 
o priprava elaboratov za pridobitev finančnih sredstev 
o obnova kamnoloma 

Omejitve:  
o finančni viri  
o potreben je  nosilec za aktivnosti trţenja tematskih poti 
o priprava strokovnih podlag 

Predvideni viri:  
o Ministrstvo za okolje in prostor 
o Ministrstvo za gospodarstvo 
o PCMG 
o šole, če gre za učne dejavnosti 

Nosilec/ci projekta:  
o Občina Oplotnica, Grajska cesta 1, 2317 Oplotnica 
o LPC, šola 

 



 95 

 

PROJEKT (ime projekta):  

TRŢENJE PRODUKTOV S KMETIJ 

 (stojnica, mobilna trţnica, vaška prodajalna) 

Cilji projekta:  
o dodaten dohodek iz kmetijstva 
o dvig socialnega varstva na kmetiji 
o oskrba prebivalcev, ki nimajo svojih produktov 
o trţenje produktov v okviru mobilne trţnice, stojnice, trţnice ali vaške 

prodajalne 
o samozaposlitev kmetov 

Potrebne aktivnosti: 
o analiza kmetij, ki bi prodajale izdelke (koliko izdelkov in katere) 

o registracija kmetij kot dopolnilne dejavnosti 
o prodaja izdelkov posamično ali več kmetov skupaj 
o moţna adaptacija starega objekta za vaško prodajalno 

Omejitve:  
o premalo kandidatov, ki bi izpolnjevali pogoje 
o premajhna količina izdelkov 
o lokacija 
o oprema, (ne)zmoţnost nakupa avtomobila za mobilno trţnico 

Predvideni viri:  
o Ministrstvo za kmetijstvo 
o Ministrstvo za gospodarstvo 
o PCMG 
o proračun občine 
o Društvo kmečkih ţena 
o Krajevna Skupnost 
o  

Nosilec/ci projekta:  
o Občina Oplotnica, Grajska cesta 1, 2317 Oplotnica 
o Društvo kmečkih ţena Oplotnica 
o kmetje 

 



 96 

 

PROJEKT (ime projekta):  
KATALOG PONUDBE IN STORITEV 

Cilji projekta:  
o hitrejša pot prodaje izdelkov do kupcev 
o promocija kmetij 
o prepoznavnost izdelkov na območju 
o trţenje dodatnih izdelkov na kmetiji, vir dodatnega prihodka 
o izboljšanje ponudbe na vinski cesti 
o tabla celotne ponudbe občine (turistične kmetije, kolesarske, tematske in 

pohodniške poti, kulturne znamenitosti,…) 

Potrebne aktivnosti: 
o analiza kmetij, ki izvedejo postopek registracije 

o analiza ponudbe v okolju 
o celovita ponudba izletniških turističnih poti 
o izdaja kataloga 

Omejitve:  
o finančna sredstva 

Predvideni viri:  
o Ministrstvo za kmetijstvo 
o Ministrstvo za gospodarstvo 
o proračun občine 
o kmetje 

Nosilec/ci projekta:  
o Občina Oplotnica, Grajska cesta 1, 2317 Oplotnica 
o Turistično društvo Oplotnica 
o lokalni turistični vodniki 

 

 

 

PROJEKT (ime projekta):  
SKUPNA KLAVNICA 

Cilji projekta:  
o zniţanje stroškov klanja  
o moţnost zakola ţivine bliţje 

Potrebne aktivnosti: 
o analiza potencialnih kmetij za klanje 
o popis kapacitet ter potreb klanja 

o pridobitev tehnične dokumentacije 
o lastniški dogovori 
o zagotovitev lokacije 

Omejitve:  
o finančna sredstva 
o obseg dela 

Predvideni viri:  
o Ministrstvo za kmetijstvo 
o proračun občine 
o kmetje 
o veterinarska uprava 

Nosilec/ci projekta:  

o Občina Oplotnica, Grajska cesta 1, 2317 Oplotnica 
o posamezni kmetje 

PROJEKT (ime projekta):  
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OŢIVITEV TRADICIONALNIH MOJSTRSKIH ZNANJ 

(oglarstvo, lesarstvo, pokrivanje streh s škapom, 
kamnoseštvo, pletenje) 

Cilji projekta:  
o oţivitev tradicianalnega znanja ter prenos znanja na nove ciljne skupine 

(učne delavnice) 
o ustvarjanje dodatnega prihodka in oblikovanje novih delovnih mest 
o večja prepoznavnost kraja 
o trţenje tradicionalnih izdelkov in znanj 
o predstavitev tradicionalnih znanj za obiskovalce, turiste 
o izdelava izdelkov za trţenje 

Potrebne aktivnosti: 
o priprava projektne dokumentacije 
o registracija domače in umetne obrti 
o iskanje ciljnih trgov 
o najti ustrezne osebe, ki bi izdelovale tradicionalne izdelke ter zagotovitev 

prenosa znanj 

Omejitve:  
o nepripravljenost prebivalcev, ki imajo tovrstna znanja 
o nepripravljenost prebivalcev do registracije njihove dejavnosti 
o primeren prostor za izobraţevanja 
o nepripravljenost mojstrov za sodelovanje na izobraţevalnih delavnicah 

Predvideni viri:  
o Ministrstvo za kulturo 
o Ministrstvo za šolstvo in šport 
o PCMG 
o Občina Oplotnica 

Nosilec/ci projekta:  
o Občina Oplotnica, Grajska cesta 1, 2317 Oplotnica 
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PROJEKT (ime projekta):  

POT KULTURNE DEDIŠČINE 
Cilji projekta:  

o ohranjanje kulturnih objektov in razvijanje ustrezne vsebine 
o trţenje kulturne dediščine 
o ustvarjanje dodatnega prihodka 
o povečanje prepoznavnosti območja 
o vzpostavitev mreţe učnih poti 

Potrebne aktivnosti: 
o analiza obstoječih aktivnosti za trţenje 
o izdelava osnutka poteka tematskih poti, ki bi zajela celotno ponudbo na 

območju (katalog ali zloţenka) 
o najti nosilca za pripravo in vodenje projekta 
o priprava tiskovnega materiala 

Omejitve:  
o pomanjkanje posameznikov, ki bi se ukvarjali s izvedbo projekta 

Predvideni viri:  
o Ministrstvo za kmetijstvo 
o Ministrstvo za kulturo 
o Zavod za varstvo kulturne dediščine 
o Občina 

Nosilec/ci projekta:  
o Občina Oplotnica, Grajska cesta 1, 2317 Oplotnica 
o Turistično društvo Oplotnica 

 

 

 

PROJEKT (ime projekta):  

UREDITEV CEST, KOLOVOZOV IN STRANSKIH POTI 
Cilji projekta:  

o boljša dostopnost do kmetij, turističnih točk 
o enotna oblika tabel za ceste in odcepe 

Potrebne aktivnosti: 
o popis obstoječih cest in kolovozov 
o ocena investicije, iskanje finančnih virov 
o ureditev novih cest in ustrezna obnova 

Omejitve:  
o finančna sredstva 

Predvideni viri:  
o Ministrstvo za okolje in prostor 
o Ministrstvo za kmetijstvo 
o sredstva iz občinskega proračuna 

Nosilec/ci projekta:  
o Občina Oplotnica, Grajska cesta 1, 2317 Oplotnica 
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PROJEKT (ime projekta):  

OZNAČEVANJE CEST, ODCEPOV IN RAZSVETLJAVA 
Cilji projekta:  

o postavitev skupnih označevalnih tabel 
o označitev cest in odcepov 
o povečanje orientacije za goste 
o večje zadovoljstvo prebivalcev in turistov 

Potrebne aktivnosti: 
o označitev točk, kjer so potrebne označitvene table in razsvetljava 
o ureditev prostorske dokumentacije 
o izbor izvajalca za izdelavo tabel 
o izbor izvajalca za postavitev razsvetljave 

Omejitve:  
o omejeni finančni viri 

Predvideni viri:  
o proračun občine 
o Ministrstvo za gospodarstvo 
o ministrstvo za kmetijstvo 
o Ministrstvo za okolje in prostor 

Nosilec/ci projekta:  
o Občina Oplotnica, Grajska cesta 1, 2317 Oplotnica 

 

 

 

PROJEKT (ime projekta):  

UREDITEV AVTOBUSNIH POSTAJALIŠ 
Cilji projekta:  

o povečanje varnosti čakajočih na avtobus 
o ureditev odvoznega pasa na avtobusnih postajah 
o ureditev nadstreškov na postajah 

Potrebne aktivnosti: 
o priprava projektne dokumentacije  
o analiza lokacij avtobusnih postaj, ki so potrebne ureditve 
o izvedba projekta 

Omejitve:  
o omejena finančna sredstva 

Predvideni viri:  
o Ministrstvo za okolje in prostor 
o Ministrstvo za kmetijstvo 
o proračun občine 

Nosilec/ci projekta:  
o Občina Oplotnica, Grajska cesta 1, 2317 Oplotnica 
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PROJEKT (ime projekta):  

UREDITEV VAŠKEGA SREDIŠČA 
Cilji projekta:  

o celovit in lepši izgled vaškega jedra 
o povečanje razpoznavnosti občine 
o ureditev okolice graščine 
o ureditev parka v katerem bi bila razstava starinskih orodij 

Potrebne aktivnosti: 
o poiskati vire za sofinanciranje 
o pridobitev vseh ustreznih dovoljenj  
o priprava projektne dokumentacije 
o izvedba projekta 

Omejitve:  
o finančna sredstva 
o nepripravljenost prebivalcev k enotnemu izgledu vaškega jedra 

Predvideni viri:  
o proračun občine 
o Ministrstvo za okolje in prostor 
o Ministrstvo za kmetijstvo 

Nosilec/ci projekta:  
o Občina Oplotnica, Grajska cesta 1, 2317 Oplotnica 

 

 

 

PROJEKT (ime projekta):  

EKSPLOTACIJA NEIZKORIŠČENIH OBJEKTOV 
Cilji projekta:  

o izraba obstoječih objektov za etnološke delavnice 
o neizkoriščenim objektom dati novo obliko in vsebino 
o moţnost oblikovanja novih delovnih mest 
o ustvarjanje dodatnega prihodka na območju 

Potrebne aktivnosti: 
o opraviti popis vseh neizkoriščenih objektov 
o pregled lastništva 
o priprava projektne dokumentacije 
o najti nosilca za opravljanje posameznih dejavnosti 

Omejitve:  
o finančna sredstva za obnovo in revitalizacijo objektov 

Predvideni viri:  
o PCMG 
o proračun občine 
o Ministrstvo za kulturo 
o Ministrstvo za kmetijstvo 
o Ministrstvo za okolje in prostor 

Nosilec/ci projekta:  
o Občina Oplotnica, Grajska cesta 1, 2317 Oplotnica 
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PROJEKT (ime projekta):  

PREŢIVIMO KONEC TEDNA V OPLOTNICI 
Cilji projekta:  

o organizacija celostne turistične ponudbe občine 
o večja prepoznavnost izdelkov in okolja 
o povečanje turističnega obiska na območju 
o priliv dodatnega  prihodka posameznikom in občini 

Potrebne aktivnosti: 
o priprava projektne dokumentacije 
o analiza posameznikov in njihove ponudbe 
o opraviti vse aktivnosti za pridobitev ustreznih dovoljenj 
o oblikovanje celostne ponudbe na območju 

Omejitve:  
o finančna sredstva 
o pripravljenost posameznikov 

Predvideni viri:  
o sredstva iz občinskega proračuna 
o društva 
o Ministrstvo za kmetijstvo 

Nosilec/ci projekta:  
o Občina Oplotnica, Grajska cesta 1, 2317 Oplotnica 
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PROJEKT (ime projekta):  

STRATEGIJA OBČINE IN PROSTORSKI RED 
Cilji projekta:  

o izdelava strategije in prostorskega reda Občine Slovenske Konjice do leta 
2007 v skladu z zakonsko obvezo 

o skozi izdelano analizo prostora in demografskih kazalcev priti do kvalitetne 
strategije razvoja prostora 

Potrebne aktivnosti: 
o izdelava analize prostora 
o izdelava demografske študije za Popis 2002 
o izdelava urbanistične zasnove 
o izdelava krajinske zasnove 
o sprejem strategije občine 

Omejitve:  
o vrednost projekta 20.000.000,00 SIT – finančna sredstva 

Predvideni viri:  
o sredstva iz občinskega proračuna 
o Ministrstvo za okolje, prostor in energijo 

Nosilec/ci projekta:  
o Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice 

 

 

 

PROJEKT (ime projekta):  

ČISTILNA NAPRAVA DRAŢA VAS 750 PE 
Cilji projekta:  

o odvajanje in čiščenje odpadnih voda za naselje Draţa vas  
o izdelava strokovne podlage 
o osnova v prostorsko izvedbenem aktu in prostorskem planu 

Potrebne aktivnosti: 
o PGD projekti 
o investicijski program 
o pridobitev gradbenega dovoljenja 
o realizacija predvidoma do leta 2008 
o predvidena vrednost 90.000.000,00 SIT 

Omejitve:  

o finančna konstrukcija in omejena lastna sredstva 

Predvideni viri:  
o Ministrstvo za okolje, prostor in energijo 
o priključnine 

Nosilec/ci projekta:  
o Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice 
o JKP Slovenske Konjice, Celjska cesta 3, 3210 Slovenske Konjice 
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PROJEKT (ime projekta):  
ČISTILNA NAPRAVA LOČE 1000 PE 

Cilji projekta:  
o odvajanje in čiščenje odpadnih voda za naselje Loče 
o izdelave strokovne podlage 
o osnova v prostorsko izvedbenem aktu in prostorskem planu  
o rok izvedbe 2015 

Potrebne aktivnosti: 
o PGD projekti 
o investicijski program 
o pridobitev gradbenega dovoljenja 
o realizacija predvidoma do 2015 

o ocenjena vrednost 200.000.000,00 SIT 
o odkup zemljišča 

Omejitve:  
o lastnina zemljišča 
o finančna konstrukcija in omejena lastna sredstva 
o ni še dograjeno kanalizacijsko omreţje 

Predvideni viri:  
o Ministrstvo za okolje, prostor in energijo 
o priključnine 

Nosilec/ci projekta:  
o Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice 
o JKP Slovenske Konjice, Celjska cesta 3, 3210 Slovenske Konjice 

 

 

 

PROJEKT (ime projekta):  

ČISTILNA NAPRAVA TEPANJE 750 PE 
Cilji projekta:  

o odvajanje in čiščenje odpadnih voda za naselje Tepanje 
o izdelave strokovne podlage 
o osnova v prostorsko izvedbenem aktu in prostorskem planu 

Potrebne aktivnosti: 
o PGD projekti 
o investicijski program 
o pridobitev gradbenega dovoljenja 

o realizacija predvidoma do 2008 
o ocenjena vrednost 130.000.000,00 SIT 

Omejitve:  
o finančna konstrukcija in omejena lastna sredstva 

Predvideni viri:  
o Ministrstvo za okolje, prostor in energijo 
o priključnine 

Nosilec/ci projekta:  
o Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice 
o JKP Slovenske Konjice, Celjska cesta 3, 3210 Slovenske Konjice 
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PROJEKT (ime projekta):  

CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA 15.000 – 20.000 PE 
Cilji projekta:  

o ustrezno čiščenje odpadnih voda in obdelava blata 
o odlaganje predelanega blata na komunalno deponijo 
o izdelan idejni projekt dveh variant 
o osnova v prostorsko izvedbenem aktu in prostorskem planu 

Potrebne aktivnosti: 
o geomehanske raziskave,  izbira ene od variant 
o PGD projekti 
o investicijski program 
o pridobitev gradbenega dovoljenja 
o izbira izvajalca 
o pričetek del 
o ocenjena vrednost investicije 850.000.000,00 SIT 

Omejitve:  
o finančna konstrukcija in omejena lastna sredstva 
o izbira variante 
o manjkajoča dokumentacija 
o rok izgradnje 2010 

Predvideni viri:  
o Ministrstvo za okolje, prostor in energijo 
o proračun občine 
o priključnine 
o ekološka sredstva 

Nosilec/ci projekta:  
o Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice 
o JKP Slovenske Konjice, Celjska cesta 3, 3210 Slovenske Konjice 
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PROJEKT (ime projekta):  

OBNOVA LOKALNE CESTE 383090 KONJIŠKA VAS-TOLSTI 
VRH 

Cilji projekta:  
o sanacija ţe asfaltirane ceste vendar hudo poškodovane z udarnimi jamami  
o preprečitev nadaljnjega uničevanja ceste 
o zagotovitev večje varnosti na omenjenem odseku 
o večja udobnost voţnje 
o laţje vzdrţevanje ceste 

Potrebne aktivnosti: 
o Izdelava projektne dokumentacije in načrta priglasitve del 
o pridobitev potrebnih soglasij 
o izvedba  postopka izbire  izvajalca  
o izvedba pripravljalnih del 
o pristop k izvedbi sanacije 
o odprtje in oddaja v obratovanje, uporabo 

Omejitve:  
o finančna sredstva 
o nesoglasja med lastniki zemljišč 

Predvideni viri:  
o proračun Občine Slov. Konjice 
o proračun KS Konjiška vas 

Nosilec/ci projekta:  
o Občina Slovenske Konjice  
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PROJEKT (ime projekta):  

OBNOVA LOKALNE CESTE 383100 ŠPITALIČ-SOJEK 
Cilji projekta:  

o asfaltiranje ceste v dolţini 2500m 
o izvedba podpornih zidov v dolţini 50m 
o zagotovitev stabilizacije bliţnjih plazov, ki lahko ogrozijo cestišče 
o izvedba avtobusnega postajališča ob cesti 
o zagotovitev večje varnosti na omenjenem odseku 
o manjše onesnaţevanje s prahom okolice ceste in hiš v bliţini 
o večja udobnost voţnje 
o laţje vzdrţevanje ceste 

Potrebne aktivnosti: 
o izdelava projekta priglasitve del obnove ceste 
o izdelava projektne dokumentacije a podporne zidove 
o izdelava projektne dokumentacije za sanacijo plazu, geotehnično poročilo 
o izvedba  postopka izbire  izvajalca  
o izvedba del 
o odprtje in oddaja v obratovanje, uporabo 

Omejitve:  
o tehnično zahteven pristop k izvedbi, zaradi okolja v katerem se nahaja cesta 
o visoka finančna sredstva 
o vremenske razmere 

Predvideni viri:  
o proračun Občine Slovenske Konjice 
o proračun Krajevne skupnosti Špitalič 
o Ministrstvo za promet 
o Direkcija RS za ceste 

Nosilec/ci projekta:  
o Občina Slovenske Konjice 
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PROJEKT (ime projekta):  
 

IZGRADNJA DOMA KRAJANOV IN ŠPORTNEGA IGRIŠČA 
  

Cilji projekta:  
o pridobiti prostore za funkcionalnost TD in KS 
o pridobiti prostor, kjer bi se lahko ljudje druţili 
o z igriščem bi pridobili prostor za zadrţevanje otrok in mladine 
o moţnost zasluţka 
o ustanovitev majhne gasilske enote 

Potrebne aktivnosti: 
o narediti načrt investicije 
o pridobiti zemljišče 
o pridobiti potrebno dokumentacijo in dovoljenja 
o kandidirati za drţavna, občinska sredstva 
o izbrati potrebne izvajalce 
o pridobiti ljudi za solidarnostno delo 

Omejitve:  
o dolgotrajno pridobivanje dovoljenj  
o finančna omejitev 

Predvideni viri:  
o proračun Občine Slovenske Konjice 
o Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
o Krajevna skupnost Slov. Konjice 
o Prispevki krajanov 

Nosilec/ci projekta:  
o Občina Slovenske Konjice  
o Turistično društvo Stolpnik  
o Krajevna skupnost Slov. Konjice 

 

 

PROJEKT (ime projekta):  

IZGRADNJA HIŠE DEDIŠČINE NA MLAČAH 
Cilji projekta:  

o izgradnja hiše dediščine na Mlačah  z vsemi spremljajočimi deli 
o pridobitev objekta za kulturne in druţabne namene prebivalcev Mlač  

Potrebne aktivnosti: 
o Izvedba projektne dokumentacije 
o pridobitev soglasij lastnikov zemljišča 
o Izvedba postopka izbire najugodnejšega izvajalca 
o začetek gradnje 
o prevzem in otvoritev objekta 

Omejitve:  
o finančna sredstva  
o vremenski pogoji 
o nesoglasja med krajani 

Predvideni viri:  
o proračun Občine Slov. Konjice 
o proračun KS Loče 
o Ministrstvo za kulturo 

Nosilec/ci projekta:  
o Občina Slovenske Konjice  
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PROJEKT (ime projekta):  

OBNOVA LOKALNE CESTE 383090 TRIJE KRIŢI-TOLSTI VRH 
Cilji projekta:  

o asfaltiranje ceste z vsemi predhodnimi pripravljalnimi deli 
o izvedba potrebnih okoliških objektov  
o zagotovitev večje varnosti na omenjenem odseku 
o manjše onesnaţevanje s prahom okolice ceste in hiš v bliţini 
o večja udobnost voţnje 
o laţje vzdrţevanje ceste 

Potrebne aktivnosti: 
o izdelava projekta priglasitve del obnove ceste 
o izvedba  postopka izbire  izvajalca  
o izvedba pripravljalnih del 
o pristop k izvedbi  
o odprtje in oddaja v obratovanje, uporabo 

Omejitve:  
o teţaven pristop  do gradbišča in izvedbe zaradi terena in okolice, kjer se 

nahaja cestni odsek 
o finančna sredstva 
o nesoglasja med lastniki zemljišč 
o slabi vremenski pogoji 

Predvideni viri:  
o proračun Občine Slov. Konjice 
o proračun KS Sojek-Kamna gora 
o Ministrstvo za promet 
o Direkcija RS za promet in zveze 

Nosilec/ci projekta:  
o Občina Slovenske Konjice 
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PROJEKT (ime projekta):  

IZGRADNJA KROŢIŠČA PRI VSTOPU V ZN LIP 
Cilji projekta:  

o izvedba kroţišča pri vstopu v ZN Lip 
o ob pričakovanem povečanju prometa zagotovljeno varno vključevanje na 

regionalno cesto R2-430 
o povečanje prehodnosti skozi kroţišče ob povečani koncentraciji prometa 
o zmanjšanje prometnih nesreč ter povečana varnost uporabnikov kroţišča 

Potrebne aktivnosti: 
o pristopiti k izdelavi projektne dokumentacije  
o izbira najugodnejšega projektanta in izvajalca za omenjena dela 
o izgradnja kroţišča 
o otvoritev in predaja v uporabo 

Omejitve:  
o finančna sredstva 
o prostorske zmoţnosti 

Predvideni viri:  
o proračun Občine Slovenske Konjice 
o proračun KS Slovenske Konjice 
o Ministrstvo za promet 
o Direkcija RS za promet 
o ponatorji  

Nosilec/ci projekta:  
o Občina Slovenske Konjice      
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PROJEKT (ime projekta):  

UREDITEV KRIŢIŠČA NA VZHODNI OBVOZNICI S CESTO R2-
430 

Cilji projekta:  
o izvedba kroţišča na koncu vzhodne konjiške obvoznice s cesto R2-430 
o ob pričakovanem povečanju prometa zagotovljeno varno vključevanje na 

regionalno cesto R2-430 
o laţje vključevanje v promet ob dnevnih konicah 
o povečanje prehodnosti skozi kroţišče ob povečani koncentraciji prometa 
o zmanjšanje prometnih nesreč ter povečana varnost uporabnikov kroţišča 

Potrebne aktivnosti: 
o pristopiti k izdelavi projektne dokumentacije  
o odkup dodatnih zemljišč 
o morebitna s projektom predvidena rušitev objektov okoliških objektov 
o izbira najugodnejšega projektanta in izvajalca za omenjena dela 
o izgradnja kroţišča 
o otvoritev in predaja v uporabo 

Omejitve:  
o finančna sredstva 
o prostorske zmoţnosti 
o nesoglasja z lastniki zemljišč 

Predvideni viri:  
o proračun Občine Slovenske Konjice 
o proračun KS Slovenske Konjice 
o Ministrstvo za promet  
o Direkcija RS za promet 
o donatorji 

Nosilec/ci projekta:  
o Občina Slovenske Konjice      

 

PROJEKT (ime projekta):  
IZGRADNJA DOMA KRAJANOV SVETI JERNEJ 

Cilji projekta:  
o izgradnja doma krajanov z vsemi spremljajočimi deli 
o pridobitev objekta za kulturne in druţabne namene prebivalcev KS Jernej 

Potrebne aktivnosti: 

o Izdelava projektne dokumentacije 
o pridobitev soglasij oz. odkup zemljišča  od lastnikov zemljišča 
o Izvedba postopka izbire najugodnejšega izvajalca 
o začetek gradnje 
o prevzem in otvoritev objekta 

Omejitve:  
o finančna sredstva  
o vremenski pogoji 
o nesoglasja med krajani 

Predvideni viri:  
o proračun Občine Slov. Konjice 
o proračun KS Loče 
o Ministrstvo za kmetijstvo 

Nosilec/ci projekta:  
o Občina Slovenske Konjice 



 111 

 

PROJEKT (ime projekta):  

IZGRADNJA OMREŢJA ZA TOPLOVODNO OGREVANJE LOČ 
Cilji projekta:  

o zgraditi omreţje v oţjem centru Loč, ki bo omogočalo ogrevanje stanovanj  
     s toplo vodo 
o zmanjšati emisije, ki jih spuščajo v zrak prebivalci Loč 
o pristopiti k uporabi biomase oz. okolju prijaznejšemu načinu ogrevanja 
o zmanjšati stroške ogrevanja občanom 

Potrebne aktivnosti: 
o pristop k izdelavi projektne dokumentacije 
o pridobivanje vseh soglasij in pogojev od  pristojnih  
o izbira najugodnejšega izvajalca izvedbe omreţja 
o osveščanje občanov o prednostih ogrevanja z biomaso 
o priključitev stanovanj in hiš na izgrajeno omreţje 

Omejitve:  
o finančna omejena sredstva 
o neosveščenost občanov in nepoznavanje sistema 

Predvideni viri:  
o proračun Občine Slovenske Konjice 
o proračun KS Loče 
o Ministrstvo za okolje in prostor 
o EKO Sklad 
o Donatorji 

Nosilec/ci projekta:  
o Občina Slovenske Konjice 
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PROJEKT (ime projekta):  

UREDITEV AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ OB REGIONALNIH 
CESTAH 

Cilji projekta:  
o Postavitev in ureditev avtobusnih postajališč ob regionalnih cestah v Občini 

Slov.Konjice 
o Omogočiti varno čakanje občanov in ustavljanje avtobusov ob regionalnih 

cestah 
o Omogočiti čakanje na avtobus pod streho in v zavetrju 
o Varnejše vstopanje in čakanje na avtobus šolarjev 

Potrebne aktivnosti: 
o Odkup zemljišč 
o Izvedba projektne dokumentacije za izvedbo del 
o Izbira najugodnejšega ponudnika del 
o Izvedba postajališč 
o Predaja postajališč v uporabo 

Omejitve:  
o Finančna sredstva 
o Teţave pri odkupih zemljišč 

Predvideni viri:  
o proračun Občine Slovenske Konjice 
o proračun krajevne skupnosti v kateri se bo izvedla posamezno avtobusno 

postajališče 
o direkcija RS za promet 

Nosilec/ci projekta:  
o Občina Slovenske Konjice 

 



 113 

 

PROJEKT (ime projekta):  

OBNOVA DVEH MOSTOV LOČE IN PEROVEC 
Cilji projekta:  

o Obnova dveh  dotrajanih mostov v Ločah, razpona 25m in v Perovcu razpona 
20m 

o Izboljšanje varnosti voţnje preko omenjenih mostov 
o Izboljšanja udobnosti voţnje in povečanje trenutne nosilnosti omenjenih 

mostov 

Potrebne aktivnosti: 
o Pristopiti k izvedbi inţeniring storitev same obnove 
o Pristopiti k izbiri najugodnejšega izvajalca tako inţeniring storitev kot same 

gradnje mostov 
o Izvedba obnove 
o Otvoritev mostov in predaja v uporabo 

Omejitve:  
o Finančna sredstva 
o Nesoglasja med krajani 
o Vremenski pogoji 

Predvideni viri:  
o Proračun Občine Slovenske Konjice 
o Proračun dotične Krajevne skupnosti 
o Direkcija RS za promet 
o Donatorji 

Nosilec/ci projekta:  
o Občina Slovenske Konjice  
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PROJEKT (ime projekta):  

RAZŠIRITEV VINSKIH CEST NA OBMOČJE OBČINE ŠENTJUR 
(PODPOHORSKA IN ŠMARSKO-VIRŠTANJSKA VINSKA CESTA) 
Cilji projekta:  

o nadaljnji razvoj turizma v občini Šentjur, povečanje prepoznavnosti območja  
o vključitev vseh ponudnikov ob cestah in oblikovanje atraktivne ponudbe 
o razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah 
o izdelava vodnika po vinski poti 
o izobraţevanje ljudi za opravljanje dejavnosti, primerna označitev poti 
o promocija vin območja 

Potrebne aktivnosti: 
o izbira trase, kjer bo potekala VTC 
o priprava projektne dokumentacije 
o izvedba potrebnih aktivnosti za vključitev ponudnikov na VTC 
o pridobitev zadostnih finančnih sredstev za izvedbo projekta 
o namestitev označevalnih tabel 
o priprava promocijskega materiala in vodnika po poti 
o  

Omejitve:  
o finančna sredstva 
o infrastrukturne omejitve 

Predvideni viri:  
o sredstva iz občinskega proračuna 
o Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
o Ministrstvo za okolje in prostor 
o sredstva pridobljena na drţavnih in evropskih razpisih  

Nosilec/ci projekta:  
o LPC Kozjansko 
o Občina Šentjur 
o TIC Šentjur 
o Društva vinogradnikov, ki delujejo v občini Šentjur 
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PROJEKT (ime projekta):  

UREDITEV TEMATSKIH POTI NA OBMOČJU OBČINE 
ŠENTJUR (učne, pohodne, zgodovinske, kolesarske, jahalne…) 
Cilji projekta:  

o povečati zanimivost, privlačnost in prepoznavnost območja 
o povezati širše območje in vzpostaviti pestro ponudbo ob teh poteh, razvoj 

potrebne infrastrukture ob poteh 
o vzpostavitev poti, ki bodo namenjene širokemu krogu turistov 
o moţnost aktivnega preţivljanja prostega časa za turiste, kakor tudi za 

prebivalce, ki prebivajo ob teh poteh 
o povečanje števila dnevnih obiskovalcev 
o navezava na sisteme poti, ki ţe obstajajo v drugih občinah 

Potrebne aktivnosti: 
o privabiti čimveč posameznikov, društev in drugih zainteresiranih za 

vključitev v sistem tematskih poti  
o priprava projektne dokumentacije 
o priprava trase za potek tematskih poti 
o ureditev in označitev poti 
o ureditev ponudbe ob poteh 
o promocija poti 
o navezava stikov in sodelovanje z sosednjimi območji, kjer ţe imajo razvite 

mreţe raznih poti 

Omejitve:  
o prostorske omejitve 
o problemi povezani z lastništvom 
o velika finančna obremenitev 

Predvideni viri:  
o sredstva iz občinskega proračuna 
o Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
o Ministrstvo za okolje in prostor 
o sredstva pridobljena na drţavnih in evropskih razpisih  

Nosilec/ci projekta:  
o Občina Šentjur 
o LPC Kozjansko 
o TIC Šentjur 
o Posamezniki. Društva v občini, ki delujejo na teh področjih 
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PROJEKT (ime projekta):  

RAZVOJ TURISTIČNIH OBMOČIJ 
Cilji projekta:  

o razvoj zanimivih programov po posameznih turističnih lokacijah in povezava 
lokacij v enoten produkt 

o povečanje atraktivnosti okolja in števila turistov, dnevnih obiskovalcev 
o navezava teh produktov na večje ponudnike turističnih programov v 

neposredni okolici 
o moţnost dodatnega razvoja podeţelja, dopolnilnih dejavnosti ali celo 

oblikovanje kakšnega novega delovnega mesta 

Potrebne aktivnosti: 
o zaznava celotne ponudbe v prostoru 
o priprava projektne dokumentacije 
o obnovitvena dela na nekaterih objektih 
o oblikovanje enotne turistične ponudbe 
o označitev turističnih destinacij z enotnimi označevalnimi tablami, smerokazi 
o promocija območja – razvoj logota, ki bo razpoznaven navzven 
o izdelava promocijskega materiala 

Omejitve:  
o finančna sredstva 
o lastniški problemi 
o velika oddaljenost posameznih turističnih zanimivosti 

Predvideni viri:  
o sredstva iz privatnega sektorja 
o sredstva iz občinskega proračuna 
o Ministrstvo za okolje in prostor 
o Sredstva pridobljena na domačih in EU razpisih 

Nosilec/ci projekta:  
o Občina Šentjur 
o TIC Šentjur, LPC Kozjansko 
o privatni sektor 
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PROJEKT (ime projekta):  

IZDELOVANJE IN TRŢENJE TURISTIČNIH SPOMINKOV 
Cilji projekta:  

o oblikovanje ponudbe spominkov, ki bi predstavljali izročilo Šentjurja (teh 
spominkov sedaj nimamo) 

o uporaba spominkov za poslovna darila, večja promocija območja, trţenje 
spominkov turistom na turističnih točkah 

o revitalizacija starih domačih obrti in znanj 
o oblikovanje spominka, ki bi bil unikaten, prepoznaven in bi predstavljal 

Šentjur 
o oblikovanje zdruţenja rokodelcev in postavitev prodajalne, kjer bi se vsi 

izdelki trţili in prodajali 

Potrebne aktivnosti: 
o nuditi strokovno pomoč izdelovalcem 
o organizacija dodatnega izobraţevanja za izdelovalce spominkov 
o organiziranje natečaja za naj spominek območja 
o izbor naj spominka 
o pridobitev prostora, kjer bi lahko trţili spominke 
o skupni nastopi na sejmih, razstavah in drugih prireditvah 

Omejitve:  
o finančna sredstva 
o interes okolja 

Predvideni viri:  
o sredstva iz občinskega proračuna 
o pridobitev sredstev na ravni drţave in EU 

Nosilec/ci projekta:  
o TIC Šentjur v sodelovanju z društvi in posamezniki 
o Občina Šentjur 
o LPC Kozjansko 
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PROJEKT (ime projekta):  

UREDITEV CELOSTNE PODOBE VAŠKIH JEDER IN NASELIJ 
Cilji projekta:  

o urejena, turistično zanimiva naselja 
o povečanje privlačnosti za turiste, obiskovalce 
o pozitiven vpliv na kvaliteto bivanja 
o oblikovanje publikacije, ki bi zajemala smernice za ureditev vaških jeder in 

naselij 

Potrebne aktivnosti: 
o priprava ureditve celostne ureditve vaških jeder in naselij 
o priprava prostorske dokumentacije 
o ureditev projektne dokumentacije 
o izvedba ureditve posameznih vaških jeder in naselij 

Omejitve:  
o lastniška razmerja 
o pridobitev prostorske dokumentacije 
o finančna sredstva 

Predvideni viri:  
o Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
o Ministrstvo za okolje in prostor 
o privatni sektor 
o občinski proračun 

Nosilec/ci projekta:  
o Občina Šentjur 
o LPC Kozjansko (priprava projektne dokumentacije) 
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PROJEKT (ime projekta):  

RAZVOJ DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI NA KMETIJAH 
Cilji projekta:  

o aktiviranje lokalnih potencialov okolja 
o sodelovanje z različnimi strokovnimi institucijami na področju kmetijstva 
o oţivitev starih znanj in navad 
o moţnosti za razvoj kmetij in dodaten zasluţek 

Potrebne aktivnosti: 
o zagotoviti strokovno pomoč za zagotavljanje potrebnih znanj 
o uvajanje primerov dobrih praks v okolju 
o organizacija dodatnih izobraţevanj  
o pomoč pri izdelavi poslovnih načrtov 
o pomoč pri pripravi razpisne dokumentacije za prijavo na razpise 

Omejitve:  
o pripravljenost ljudi za vključitev 
o finančna sredstva 

Predvideni viri:  
o sredstva iz občinskega proračuna 
o Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
o Ministrstvo za okolje in prostor 
o sredstva pridobljena na drţavnih in evropskih razpisih  
o lastna sredstva 

Nosilec/ci projekta:  
o Občina Šentjur 
o privatni sektor 
o LPC Kozjansko 
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PROJEKT (ime projekta):  

NADALJNJI RAZVOJ OBSTOJEČIH OBRTNO-INDUSTRIJSKIH 
CON IN RAZVOJ NOVIH 

Cilji projekta:  
o nadaljevati z aktivnostmi privabljanja novih podjetnikov in investitorjev v 

obstoječe cone 
o zagotovitev novih zemljišč v občini za vzpostavitev novih con 
o vzpostavitev ugodnih pogojev za podjetniško delovanje v občini 
o moţnost dodatnega zaposlovanja lokalnega prebivalstva 
o povečanje ekonomske moči občine, vlaganje v nadaljnji razvoj 

Potrebne aktivnosti: 
o izbor zemljišč  
o priprava potrebne prostorske in projektne dokumentacije 
o komunalno opremljanje con 
o zagotovitev ugodnih pogojev za podjetniško delovanje 
o izvedba vseh aktivnosti za privabljanje novih podjetnikov in investitorjev 

Omejitve:  
o finančna sredstva 
o dolgotrajnost postopkov 
o pridobitev zemljišč 

Predvideni viri:  
o privatni sektor 
o občinski proračun  
o sredstva pridobljena na ravni drţave in EU 

Nosilec/ci projekta:  
o Občina Šentjur 
o LPC Kozjansko 
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PROJEKT (ime projekta):  

PODJETNIŠKO OBRTNA CONA KURNIKOVO VITANJE  
Cilji projekta:  

o omogočiti prostorske moţnosti za razvoj malega gospodarstva v občini 
o zagotoviti popolno komunalno opremljenost poslovno obrtne cone 
o omogočiti širitev ţe obstoječim in uspešnim podjetjem 
o omogočiti prostorske moţnosti za nastanek novih podjetij 
o povečati zaposlitvene moţnosti v občini in širši okolici 
o omogočiti rast druţbenega proizvoda in dodane vrednosti na območju 
o omogočiti boljši standard in razvoj mladim druţinam 

Potrebne aktivnosti: 
o izdelava projektne dokumentacije popolne komunalne opremljenosti 

zemljišča 
o priprava programa financiranja in kandidiranje na drţavna in evropska 

sredstva 
o izgradnja komunalne infrastrukture 
o prodaja zemljišč potencialnim investitorjem v poslovne in proizvodne 

programe 

Omejitve:  
o finančna sredstva in investicijska sposobnost občine 

Predvideni viri:  
o občinski proračun 
o Ministrstvo za gospodarstvo 
o lastni viri investitorjev 
o sredstva evropskih strukturnih skladov 

Nosilec/ci projekta:  
o Občina Vitanje 
o Komunala Vitanje 
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PROJEKT (ime projekta):  

IZGRADNJA LOKALNIH CEST V OBČINI VITANJE  
Cilji projekta:  

o omogočiti kvalitetne komunikacijske povezave podeţelja s središčem občine 
in drugimi večjimi centri regije in drţave  

o omogočiti ljudem dostopnost do delovnih mest v večjih gospodarsko 
močnejših okoljih 

o omogočiti razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih  
o omogočiti prevozne povezave in s tem dostopnost mladih do izobraţevanja 
o zmanjšati stroške vzdrţevanja cestnega omreţja v občini 
o zmanjšati probleme avtobusnega prevoza šolskih otrok v slabih vremenskih 

razmerah 
o omogočiti boljši standard in razvoj podeţelja na splošno 

Potrebne aktivnosti: 
o izdelava posnetka stanja cestnega omreţja na podeţelju občine 
o izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo in posodobitev cestenega 

omreţja 
o priprava programa financiranja in kandidiranje na drţavna in evropska 

sredstva 
o izgradnja cestnih in posodobitev cestnih priključkov po fazah in programu 
o vzdrţevanje celotnega cestnega omreţja občine po učinkovitem in 

racionalnem programu 

Omejitve:  
o finančna sredstva in investicijska sposobnost občine 
o pridobitev soglasij in odstopov zemljišč za nujno potrebne širitve in sanacije 

Predvideni viri:  
o Občinski proračun 
o Ministrstvo za promet in zveze 
o lastni viri zainteresiranih prebivalcev  
o sredstva evropskih strukturnih skladov 

Nosilec/ci projekta:  
o Občina Vitanje 
o Komunala Vitanje 
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PROJEKT (ime projekta):  

VITANJE POD POHORJEM – TURISTIČNE ZANIMIVOSTI 
Cilji projekta:  

o usposobiti turistično zanimive točke Vitanja za samostojen ogled 
o izdelati enotno promocijsko predstavitev kraja in bliţnje okolice 
o povečati bivalno ugodje občanov in dobro počutje gostov in obiskovalcev 
o povečati obisk tradicionalnih prireditev in stacionarnih točk izletniškega 

turizma ter s tem povečati ekonomske učinke turistične ponudbe 
o povečati prepoznavnost kraja in njegovih značilnosti 
o povečati moţnosti dopolnilnih dejavnosti in dodatnega zasluţka kmečkih 

gospodarstev in drugih ponudnikov v občini 

Potrebne aktivnosti: 
o izdelava celovitega programa potencialnih moţnosti ogleda turističnih 

zanimivosti Vitanja in bliţnje okolice 
o izdelava enotne karte in slike turističnih točk in turistične ponudbe na teh 

točkah in poteh do njih 
o izdelava enotnih označb in smerokazov 
o izvedba pristopov do turistično zanimivih točk in panojev z informacijami in 

zanimivimi podatki za samostojno ogledovanje in obisk 
o izdelava prospekta oz. brošure z vsemi potrebnimi informacijami turističnih 

zanimivosti in turistično zanimive ponudbe 
o vzdrţevanje in noveliranje vse postavljene in izvedene infrastrukture 

Omejitve:  
o finančna sredstva in investicijska sposobnost občine 

Predvideni viri:  
o občinski proračun 
o donacije 
o nepovratna sredstva ministrstev 
o sredstva evropskih strukturnih skladov 
o sredstva evropskih ekoloških skladov 

Nosilec/ci projekta:  
o Občina Vitanje 
o Turistična društva 
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PROJEKT (ime projekta):  

KNJŢNICA VITANJE  
Cilji projekta:  

o zagotoviti prostorske in storitvene pogoje za obstoj in delovanje krajevne 
knjiţnice. 

o povečati dostopnost do knjiţničnega gradiva po internetu 
o izboljšati ponudbo spremljajočih dejavnosti ob osnovni ponudbi knjiţnic (ure 

pravljic, bralne urice..) 
o zagotoviti dejavnost čitalnice 
o omogočiti gibalno oviranim osebam dostop do knjiţničnih storitev 
o s kvalitetno ponudbo knjiţničnih storitev povečati zanimanje za pisano 

besedo in druge informacijske ter kulturne vire  pri občanih Vitanja, 
predvsem pri mladih 

Potrebne aktivnosti: 
o izgradnja ustreznih knjiţničnih prostorov 
o oprema za izvajanje razširjene ponudbe knjiţnice (računalniki, oprema 

čitalnice…) 

Omejitve:  
o finančna sredstva in investicijska sposobnost občine 

Predvideni viri:  
o občinski proračun 
o donacije 
o nepovratna sredstva Ministrstva za kulturo 

Nosilec/ci projekta:  
o Občina Vitanje 
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PROJEKT (ime projekta):  

VODOVODNI SISTEM OBČINE VITANJE 
Cilji projekta:  

o ureditev zajetij izvirov pitne vode 
o sanacija in vzdrţevanje vodovarstvenih območij s kvalitetnimi prispevnimi 

površinami za zagotavljanje kvalitetne pitne vode 
o oskrba s kvalitetno pitno vodo 
o zagotavljanje kvalitetne pitne vode v zadostnih količinah 
o zamenjava dotrajanih vodovodnih cevi 
o preprečevanja onesnaţevanja pitne vode 
o vzpostavitev učinkovitega sistema nadzora nad porabo in kvaliteto pitne vode 

Potrebne aktivnosti: 
o izdelava posnetka obstoječega stanja vodooskrbe na območju občine 
o izdelava idejne zasnove programa vodooskrbe za območje občine 
o priprava programa izvedbe po zaključenih območjih in fazah dela 
o izdelava projektne dokumentacije za izvedbo  
o pridobitev potrebnih dovoljenj in soglasij 
o priprava programa financiranja in kandidiranje na drţavna in evropska 

sredstva 
o izvedba posameznih faz projekta 
o pridobitev dovoljenj za obratovanje 
o obratovanje, priključitev uporabnikov 
o skrb za vzdrţevanje 

Omejitve:  

o Finančna sredstva in investicijska sposobnost občine 

Predvideni viri:  
o občinski proračun 
o proračun sosednjih občin, ki so oskrbujejo s pitno vodo iz občine 
o Ministrstvo za okolje, prostor in energijo 
o Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
o Ministrstvo za gospodarstvo 
o lastni viri neposrednih uporabnikov pitne vode 
o sredstva evropskih strukturnih skladov 
o sredstva evropskih ekoloških skladov 

Nosilec/ci projekta:  
o Občina Vitanje 
o Komunala Vitanje 
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PROJEKT (ime projekta):  

KANALIZACIJA VITANJE 
Cilji projekta:  

o izgradnja ločenega kanalizacijskega sistema naselja Vitanje in bliţnje okolice 
o ureditev zbiranja in čiščenja komunalnih odpadnih voda naselja in bliţnje 

okolice 
o zmanjšanje obremenitve onesnaţevanja Hudinje in njenih pritokov zaradi 

komunalnih odplak 
o izboljšanje kakovosti tal prispevnih površin na vodovarstvenih območjih  
o izboljšanje kakovosti vodotokov  

Potrebne aktivnosti: 
o priprava programa izvedbe po zaključenih območjih in fazah dela 
o priprava programa financiranje izvedbe in finančnih virov  
o pridobitev potrebnih dovoljenj in soglasij 
o izgradnja celotnega sistema po fazah  
o rešitev čiščenja odpadnih komunalnih vod  
o pridobitev dovoljenj za obratovanje 
o obratovanje, priključitev uporabnikov 
o skrb za vzdrţevanje 

Omejitve:  
o finančna sredstva in investicijska sposobnost občine 
o teţave pri pridobivanju soglasij za izgradnjo potrebnih priključkov in vodov 

na zemljiščih v zasebni lasti 

Predvideni viri:  

o občinski proračun 
o proračun sosednjih občin, ki so oskrbujejo s pitno vodo iz občine 
o Ministrstvo za okolje, prostor in energijo 
o lastni viri neposrednih uporabnikov pitne vode 
o sredstva evropskih strukturnih skladov 
o sredstva evropskih ekoloških skladov 

Nosilec/ci projekta:  
o Občina Vitanje 
o Komunala Vitanje 
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PROJEKT (ime projekta):  

KOTLOVNICA NA BIOMASO V VITANJU 
Cilji projekta:  

o ureditev ogrevanja v naselju na ekološko sprejemljiv način 
o zagotoviti cenejši in obnovljiv vir energije za ogrevanje in sanitarno toplo vodo 
o omogočiti lastnikom gozdov, da produkte čiščenja in vzdrţevanja gozdov 

izkoristijo na ekonomsko in ekološko učinkovit način 
o omogočiti lesnopredelovalnim obratom, da odpadne lesne ostanke 

ekonomično izkoristijo  

Potrebne aktivnosti: 
o izdelava projektne dokumentacije za izvedbo projekta 
o izdelati program financiranja in poiskati investitorje 
o izgradnja kotlarne na biomaso 
o izgradnja toplovodnega omreţja do vseh ekonosko upravičenih in 

zainteresiranih uporabnikov  
o pridobitev dovoljenj za obratovanje 
o obratovanje, priključitev uporabnikov 
o skrb za vzdrţevanje 

Omejitve:  
o finančna sredstva in investicijska sposobnost občine 
o nezainteresiranost uporabnikov za spremembo ogrevalnih sistemov 

Predvideni viri:  
o občinski proračun 
o zainteresirani investitorji zasebnega kapitala 
o Ministrstvo za okolje, prostor in energijo 
o lastni viri neposrednih uporabnikov centralnega toplovodnega razvoda 
o sredstva evropskih strukturnih skladov 
o sredstva evropskih ekoloških skladov 

Nosilec/ci projekta:  
o Občina Vitanje 
o Komunala Vitanje 
o potencialni večinski investitor 
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PROJEKT (ime projekta):  
IZDELAVA ČISTILNE NAPRAVE IN LOČENEGA SISTEMA 

KANALIZACIJE NA OBMOČJU STRANIC 
Cilji projekta:  

o izdelava kanalizacije   
o izdelava čistilne naprave 
o zagotavljanje varstva okolja 
o zaščita površin vodotokov 
o zadostitev zakonskim pogojem 

Potrebne aktivnosti: 
o pridobitev potrebnih dovoljenj in soglasij 
o priprava in izvedba razpisa za izbiro izvajalca 
o izbor izvajalca 
o izvedba dela 
o pridobitev ustreznih dovoljenj za obratovanje 
o obratovanje, priključitev uporabnikov 
o vzdrţevanje objekta  

Omejitve:  
o finančna sredstva 
o pridobivanje zemljišč 

Predvideni viri:  
o proračun Občine Zreče 
o lastni viri neposrednih uporabnikov 

Nosilec/ci projekta:  

o Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče 
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PROJEKT (ime projekta):  

IZDELAVA CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE IN LOČENEGA 
SISTEMA KANALIZACIJE NA OBMOČJU ZREČ 

Cilji projekta:  
o izdelava kanalizacije   
o izdelava čistilne naprave 
o zagotavljanje varstva okolja 
o zaščita površin vodotokov 
o zadostitev zakonskim pogojem 

Potrebne aktivnosti: 
o pridobitev potrebnih dovoljenj in soglasij 
o priprava in izvedba razpisa za izbiro izvajalca 
o izbor izvajalca 
o izvedba dela 
o pridobitev ustreznih dovoljenj za obratovanje 
o obratovanje, priključitev uporabnikov 
o vzdrţevanje objekta 

Omejitve:  
o finančna sredstva 
o pridobivanje zemljišč 

Predvideni viri:  
o proračun Občine Zreče 
o lastni viri neposrednih uporabnikov 

Nosilec/ci projekta:  

o Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče 

 

 

PROJEKT (ime projekta):  

SNEMANJE KANALIZACIJE Z TV KONTROLNIM SISTEMOM Z 
UGOTAVLJANJEM DEJANSKEGA STANJA IN IZDELAVO 

POROČIL TER ČIŠČENJE KANALIZACIJE Z VISOKOTLAČNIM 
ČISTILCEM 

Cilji projekta:  
o izdelava katastra kanalizacije 
o določitev odsekov, kateri so potrebni sanacije 

o nadzor in spremljanje nad delovanjem sistema 
o zagotavljanje varstva okolja 

Potrebne aktivnosti: 
o pridobitev potrebnih dovoljenj in soglasij 
o priprava in izvedba razpisa za izbiro izvajalca 
o izbor izvajalca 
o izvedbena in sanacijska dela 
o obratovanje, priključitev uporabnikov 
o vzdrţevanje objektov 

Omejitve:  
o finančna sredstva 

Predvideni viri:  
o proračun Občine Zreče 

Nosilec/ci projekta:  
o Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče 
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PROJEKT (ime projekta):  
IZDELAVA KANALIZACIJE IN ČISTILNE NAPRAVE ZA 
OBMOČJE POČITNIŠKIH HIŠ NUNE V OBČINI ZREČE 

Cilji projekta:  
o izdelava kanalizacije 
o izdelava čistilne naprave 
o izgradnja dovozne ceste do čistilne naprave 
o zagotavljanje varstva okolja 
o zaščita površin vodotokov 
o zadostitev zakonskim pogojem 

Potrebne aktivnosti: 
o pridobitev potrebnih dovoljenj in soglasij 
o priprava in izvedba razpisa za izbiro izvajalca 
o izbor izvajalca 
o izvedba dela 
o pridobitev ustreznih dovoljenj za obratovanje 
o obratovanje, priključitev uporabnikov 
o vzdrţevanje objektov 

Omejitve:  
o finančna sredstva 

Predvideni viri:  
o proračun Občine Zreče 
o lastni viri neposrednih uporabnikov 

Nosilec/ci projekta:  

o Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče 

 

 

PROJEKT (ime projekta):  
UREJANJE OKOLJA 

Cilji projekta:  
o predstavitev ekoloških otokov po KS – tih v Občini Zreče 
o namestitev košev za smeti 
o obrezovanje drevja in okrasnega grmičevja 
o zasaditev drevja in grmovnic na pokopališču Zreče 
o spomladanske čistilne akcije reke Dravinje in akcije po KS - tih 

Potrebne aktivnosti: 

o določitev lokacij za postavitev ekoloških otokov 
o pridobivanje soglasij lastnikov zemljišč 
o pridobivanje ponudb 
o izbira izvajalca 
o motivacija društev in organizacij 

Omejitve:  
o finančna sredstva 
o mikrolokacija v strnjenem naselju 

Predvideni viri:  
o proračun Občine Zreče 
o prihodki od posameznih KS  
o prostovoljno delo občanov 

Nosilec/ci projekta:  
o Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče 
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PROJEKT (ime projekta):  
MODERNIZACIJA LOKALNE CESTE 440250 ODSEK 

SKOMARJE - KRAJNIK 
Cilji projekta:  

o širitev cestišča 
o ureditev odvodnjavanja 
o predstavitev vodovoda 
o asfaltiranje vozišča 

Potrebne aktivnosti: 
o pridobitev potrebnih dovoljenj in soglasij 

o izbori izvajalcev 
o izvedbena dela 
o vzdrţevanje 

Omejitve:  
o finančna sredstva 

Predvideni viri:  
o proračun Občine 

Nosilec/ci projekta:  
o Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče 

 

 

 

PROJEKT (ime projekta):  
MODERNIZACIJA JAVNE POTI 985590, LOŠKA GORA – 

GAPČUH – VAS SKOMARJE 
Cilji projekta:  

o širitev cestišča  
o urejanje odvodnjavanja 
o sanacija usadov 
o asfaltiranje ceste   

Potrebne aktivnosti: 
o pridobitev projektne dokumentacije 
o pridobitev potrebnih dovoljenj in soglasij 
o izbor izvajalca 
o izvedbena dela 

o vzdrţevanje 

Omejitve:  
o finančna sredstva 
o lastništvo zemljišča 

Predvideni viri:  
o proračun Občine 
o KS Skomarje 

Nosilec/ci projekta:  
o Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče 
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INDIVIDUALNI PROJEKTI 

 

PROJEKT (ime projekta):  

KOZJANSKA DOMAČIJA  - REKONSTRUKCIJA ANTLEJEVEGA 
MLINA NA VODO 

Cilji projekta:  
o povečati razpoznavnost projekta 
o vključitev v mreţo mlinskih poti v Sloveniji 
o zainteresirati mlade 
o oţivitev stare obrti – mlinarstva 
o dodaten zasluţek kmetom s prodajo ţita oziroma moke 

Potrebne aktivnosti: 

o priprava idejnega projekta 
o zbrati vse potrebne podatke o mlinu še iz časov, ko je deloval 
o dogovor z lastnikom zemljišča – najem 
o priprava in izdelava dokumentacije 
o gradbena, zemeljska in obrtniška dela 
o poskusni zagon 
o promocija, trţenje, ustrezna dovoljenja 

Omejitve:  
o pomanjkanje izkušenj 
o malo dokumentacije o mlinu (skoraj nič) 
o najti mojstre-obrtnike, ki bi znali izdelati ustrezne dele 
o finančna sredstva 
o morebitno nerazumevanje lastnika zamljišča 
o zapleteni postopki pridobivanja dovoljenj in soglasij 

Predvideni viri:  
o lastni viri 
o kredit 
o proračun občine 
o ustrezna ministrstva 
o ŠOU Maribor 
o strukturni skladi EU 
o sponzorji, donatorji 

Nosilec/ci projekta:  
o Bojan Guček s.p. 
o turistično društvo Dobje, Kozjanska domačija-partner 
o Občina Dobje-partner 

o ostali partnerji 
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PROJEKT (ime projekta):  

KOZJANSKA DOMAČIJA – PR' MATIJAT, RAZBOJNIK GUZAJ 
KLUB 

Cilji projekta:  
o zagotovitev dodatnih virov zasluţka na kmetiji 
o moţnost zaposlitve domačinov 
o prodaja lastnih proizvodov 
o uveljvitev blagovne znamke Kozjanska domačija, razbojnik Guzaj 
o zagotoviti širšo razpoznavnost 
o povezava različnih ponudnikov 
o oţiviti domače obrti 
o deţela razbijnika Guzaja 

Potrebne aktivnosti: 
o poslovni načrt investicije 
o izbira izvajalcev 
o zemeljska, gradbena, obrtniška in zaključna dela 
o nabava potrebne opreme 
o promocijske aktivnosti, pridobitev dovoljenj 
o povezava z izdelovalci oziroma ponudniki domačih proizvodov 
o trţenje 

Omejitve:  
o omejena finančna sredstva 
o pomanjkanje izkušenj 
o zapleteni in dolgotrajni postopki pridobitve dovoljenj 
o premajhna podpora s strani ustreznih ministrstev, mala občina 
o teţko je zainteresirati ljudi, nezaupanje 

Predvideni viri:  
o lastni viri 
o kredit 
o proračun Občine Dobje 
o ministrstva 
o strukturni skladi EU 
o sponzorji, donatorji 
o lastno delo in material 

Nosilec/ci projekta:  
o Bojan Guček s.p. 
o turistično društvo Dobje, Kozjanska domačija-partner 
o Občina Dobje-partner 
o ostali partnerji 
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PROJEKT (ime projekta):  

KOZJANSKA DOMAČIJA – NARAVOSLOVNO-UČNA POT PO OBČINI DOBJE 

Cilji projekta:  
o povečati prepoznavnost območja 
o povezati ponudbo celotne občine 
o povezava s sosednjimi občinami 
o stalni vodeni ogledi za šole in ostale 
o moţnost stalne ali občasne zaposlitve domačinov 

Potrebne aktivnosti: 
o izdelava osnutka projekta, določitev trase 
o iskanje potrebnih partnerjev (ogledi podobnih ţe delujočih poti) 
o pridobitev soglasij lastnikov zemljišč, potrebna pripravljalna dela 

o gradbena in obrtniška dela 
o promocije, promo material, kontakti s šolami, društvi 
o trţenje 

Omejitve:  
o neizkušenost 
o pramajhno zavedanje prebivalcev o pomenu take ponudbe za kraj 
o pridobitev soglasij – zapleteni in dolgotrajni postopki 
o ni še nobenih idejnih projektov 
o finančna sredstva 

Predvideni viri:  
o strukturni skladi EU 
o Občina Dobje 
o zainteresirana društva in klubi 
o sponzorji, donatorji 
o kredit 
o sredstva nosilca projekta 

Nosilec/ci projekta:  
o Bojan Guček s.p. 
o Turistično društvo Dobje, Kozjanska domačija-partner 
o Občina Dobje-partner 
o partnerji po posameznih tematskih delih 
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PROJEKT (ime projekta):  

KOZJANSKA DOMAČIJA – PR´ PUNGRŠEK – TURISTIČNA KMETIJA Z 

NASTANITVIJO 

Cilji projekta:  
o povečati moţnost pridobivanja dohodka na kmetiji 
o zaposlitev domačinov 
o prodaja domačih izdelkov, jedi in pijač 
o zagon značilne kozjanske domačije kot turistične kmetije 
o zagotovitev širše razpoznavnosti 
o izvedbe šol v naravi, prikazi domačih obrti 
o vzpostavitev muzeja orodij s Kozjanskega 
o pridobitev reprezentačnih prostorov za dejavnost izdelovanja slame in 

slamnatih streh 

Potrebne aktivnosti: 
o poslovni načrt investicije, posnetek stanja 
o pridobitev ustreznih dovoljenj 
o projektna dokumentacija, izbira izvajalcev 
o izvedba potrebnih del 
o promocija 
o animiranje domačinov oziroma širše v občini in regiji 
o trţenje, povezovanje, šolanje 

Omejitve:  
o finančna sredstva 
o pomanjkanje izkušenj, časa 
o zapleteni postopki pridobivanja dovoljenj in soglasij 
o prostorske omejitve 
o zahteve Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine 

Predvideni viri:  
o lastni viri 
o kredit 
o občinski proračun 
o ustrezna ministrstva – razpisi 
o strukturni skladi EU 
o sponzorji, donatorji 
o lastno delo in material 

Nosilec/ci projekta:  
o Bojan Guček s.p. 
o Turistično društvo Dobje, Kozjanska domačija-partner 
o Občina Dobje-partner 
o partnerji po posameznih tematskih delih 
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PROJEKT (ime projekta):  
POSTAVITEV TURISTIČNIH OZNAČEVALNIH TABEL 

Cilji projekta:  
o boljša označenost krajev in laţji dostop turistov do krajev in zanimivosti v 

občini 
o namestitev usmerjevalnih in vpadnih tabel na vstopnih mestih ob regionalnih 

in lokalnih cestah ter po kriţiščih po vsej občini 

Potrebne aktivnosti: 
o izdelava projektne dokumentacije 

o priprava natečaja za pridobitev idejnih osnutkov tabel 
o končni izbor tabel  
o postavitev tabel 

Omejitve:  
o finančna sredstva 

Predvideni viri:  
o občinski proračun  
o sredstva Eu 

Nosilec/ci projekta:  
o Občina Dobje, Dobje 26, 3224 Dobje 
o Turistično društvo Dobje 

 

 

 

PROJEKT (ime projekta):  
OBNOVA KULTURNEGA DOMA DOBJE 

Cilji projekta:  
o zagotovitev funkcionalnosti prostorov za kulturne dejavnosti 
o zamenjava strešne kritine in centralnega ogrevanja 

Potrebne aktivnosti: 
o priprava projektne dokumentacije 
o izbira izvajalca  
o ureditvena dela 

Omejitve:  
o ni 

Predvideni viri:  
o sredstva kulturnega društva 
o občinski proračun 
o razpisna sredstva – urejanje vasi in podeţelja 

Nosilec/ci projekta:  
o Kulturno društvo Dobje 
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PROJEKT (ime projekta):  
DOGRADITEV GOSTINSKIH PROSTOROV 

Cilji projekta:  
o povečanje nastanitvenih kapacitet 
o ureditev kuhinje 
o povečanjeturistične ponudbe v kraju 

Potrebne aktivnosti: 
o ureditev projektne dokumentaCIJE 
o izvedbena dela 

Omejitve:  
o omejena finančna sredstva 
o premajhno število obislovalcev in turistov 

Predvideni viri:  
o lastna sredstva 
o sredstva za razvoj podeţelja 

Nosilec/ci projekta:  
o Salobir Franc s.p. , Dobje 5, 3224 Dobje 

 

 

 

PROJEKT (ime projekta):  
VAŠKA KLAVNICA 

Cilji projekta:  
o omogočiti kmetom klanje goveje ţivine v neposredni bliţini 
o moţnost preskrbe lokalnega prebivalstva 

Potrebne aktivnosti: 
o izdelava projektne dokumentacije 
o pridobitev vseh ustreznih dovoljenj 
o izbira izvajalcev del 

Omejitve:  
o pomanjkanje finančnih sredstev 

Predvideni viri:  
o lastna sredstva investitorja (50%) 
o sredstva strukturnih skladov (50%) 

Nosilec/ci projekta:  
o Gračnar Franc, Brdo, 3224 Dobje pri Planini 
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PROJEKT (ime projekta):  

PREDELAVA IN PAKIRANJE ZELENJAVNIC – TRŢENJE 
Cilji projekta:  

o omogočiti distribucijo ekološko pridelanih proizvodov 

Potrebne aktivnosti: 
o določitev lokacije 
o priprava projektne dokumentacije 
o raziskava trga 
o izgradnja 
o pogodbe  z dobavitelji 

Omejitve:  
o pomajkanje vode 

o finančna sredstva 

Predvideni viri:  
o lastna sredstva investitorja 
o sredstva strukturnih skladov 

Nosilec/ci projekta:  
o Hrib d.o.o. 
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PROJEKT (ime projekta):  

KMETIJA MAROŠEK 
Cilji projekta:  

o povečanje turistične ponudbe 
o tvorba turističnih produktov 
o promocija kraja 
o moţnost pridobivanja dohodka na kmetiji 
o zaposlitev potomcev 
o nuditi dolgoročne moţnosti za razvoj kmetije 

Potrebne aktivnosti: 
o idejni projekti 
o poslovni načrt investicije  
o projektna dokumentacija 
o zaposlitev kadrov 
o pridobitev potrebnih dovoljenje za obratovanje 
o izbira izvajalca 
o nabava opreme 
o pridobitev potrebnih dovoljenj 
o zemeljska, gradbena in zaključna dela 

Omejitve:  
o finančna sredstva 
o dolgotrajno pridobivanje dovoljenj 
o problemi z dostopnostjo 
o prostorska dokumentacija 

Predvideni viri:  
o Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
o sredstva EU 
o lastna sredstva  
o Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem 

Nosilec/ci projekta:  
o kmetija 
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PROJEKT (ime projekta):  

KMETIJA ŠTRAUS IVANKA 
Cilji projekta:  

o povečanje turistične ponudbe 
o tvorba turističnih produktov 
o promocija kraja 
o moţnost pridobivanja dohodka na kmetiji 
o zaposlitev potomcev 
o nuditi dolgoročne moţnosti za razvoj kmetije 

Potrebne aktivnosti: 
o idejni projekti 
o poslovni načrt investicije  

o projektna dokumentacija 
o zaposlitev kadrov 
o pridobitev potrebnih dovoljenje za obratovanje 
o izbira izvajalca 
o nabava opreme 
o pridobitev potrebnih dovoljenj 
o zemeljska, gradbena in zaključna dela 

Omejitve:  
o finančna sredstva 
o dolgotrajno pridobivanje dovoljenj 
o problemi z dostopnostjo 
o prostorska dokumentacija 

Predvideni viri:  
o Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
o sredstva EU 
o lastna sredstva  
o Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem 

Nosilec/ci projekta:  
o kmetija 
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PROJEKT (ime projekta):  

KMETIJA ŠTRAVS SREČKO, BRIGITA 
Cilji projekta:  

o povečanje turistične ponudbe 
o tvorba turističnih produktov 
o promocija kraja 
o moţnost pridobivanja dohodka na kmetiji 
o zaposlitev potomcev 
o nuditi dolgoročne moţnosti za razvoj kmetije 

Potrebne aktivnosti: 
o idejni projekti 
o poslovni načrt investicije  

o projektna dokumentacija 
o zaposlitev kadrov 
o pridobitev potrebnih dovoljenje za obratovanje 
o izbira izvajalca 
o nabava opreme 
o pridobitev potrebnih dovoljenj 
o zemeljska, gradbena in zaključna dela 

Omejitve:  
o finančna sredstva 
o dolgotrajno pridobivanje dovoljenj 
o problemi z dostopnostjo 
o prostorska dokumentacija 

Predvideni viri:  
o Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
o sredstva EU 
o lastna sredstva  
o ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem 

Nosilec/ci projekta:  
o kmetija 
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PROJEKT (ime projekta): 

KMETIJA ŠTRAVS MIRAN 
Cilji projekta:  

o povečanje turistične ponudbe 
o tvorba turističnih produktov 
o promocija kraja 
o moţnost pridobivanja dohodka na kmetiji 
o zaposlitev potomcev 
o nuditi dolgoročne moţnosti za razvoj kmetije 

Potrebne aktivnosti: 
o idejni projekti 
o poslovni načrt investicije  

o projektna dokumentacija 
o zaposlitev kadrov 
o pridobitev potrebnih dovoljenje za obratovanje 
o izbira izvajalca 
o nabava opreme 
o pridobitev potrebnih dovoljenj 
o zemeljska, gradbena in zaključna dela 

Omejitve:  
o finančna sredstva 
o dolgotrajno pridobivanje dovoljenj 
o problemi z dostopnostjo 
o rostorska dokumentacija 

Predvideni viri:  
o Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
o sredstva EU 
o lastna sredstva  
o Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem 

Nosilec/ci projekta:  
o kmetija 
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PROJEKT (ime projekta):  

KMETIJA DOBOVIČNIK 
Cilji projekta:  

o povečanje turistične ponudbe 
o tvorba turističnih produktov 
o promocija kraja 
o moţnost pridobivanja dohodka na kmetiji 
o zaposlitev potomcev 
o nuditi dolgoročne moţnosti za razvoj kmetije 

Potrebne aktivnosti: 
o idejni projekti 
o poslovni načrt investicije  

o projektna dokumentacija 
o zaposlitev kadrov 
o pridobitev potrebnih dovoljenje za obratovanje 
o izbira izvajalca 
o nabava opreme 
o pridobitev potrebnih dovoljenj 
o zemeljska, gradbena in zaključna dela 

Omejitve:  
o finančna sredstva 
o dolgotrajno pridobivanje dovoljenj 
o prostorska dokumentacija 

Predvideni viri:  
o Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
o sredstva EU 
o lastna sredstva  
o Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem 

Nosilec/ci projekta:  
o kmetija 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 144 

 
PROJEKT (ime projekta): 

KMETIJA ODPRTIH VRAT PUNGARTNIK 
Cilji projekta:  

o povečanje turistične ponudbe 
o tvorba turističnih produktov 
o promocija kraja 
o moţnost pridobivanja dohodka na kmetiji 
o zaposlitev potomcev 
o nuditi dolgoročne moţnosti za razvoj kmetije 

Potrebne aktivnosti: 
o idejni projekti 
o poslovni načrt investicije  

o projektna dokumentacija 
o zaposlitev kadrov 
o pridobitev potrebnih dovoljenje za obratovanje 
o izbira izvajalca 
o nabava opreme 
o pridobitev potrebnih dovoljenj 
o zemeljska, gradbena in zaključna dela 

Omejitve:  
o finančna sredstva 
o dolgotrajno pridobivanje dovoljenj 
o prostorska dokumentacija 

Predvideni viri:  
o Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
o sredstva EU 
o lastna sredstva  
o Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem 

Nosilec/ci projekta:  
o kmetija 
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PROJEKT (ime projekta):  

KMETIJA TEMPRAN 
Cilji projekta:  

o povečanje turistične ponudbe 
o tvorba turističnih produktov 
o promocija kraja 
o moţnost pridobivanja dohodka na kmetiji 
o zaposlitev potomcev 
o nuditi dolgoročne moţnosti za razvoj kmetije 

Potrebne aktivnosti: 
o idejni projekti 
o poslovni načrt investicije  

o projektna dokumentacija 
o zaposlitev kadrov 
o pridobitev potrebnih dovoljenje za obratovanje 
o izbira izvajalca 
o nabava opreme 
o pridobitev potrebnih dovoljenj 
o zemeljska, gradbena in zaključna dela 

Omejitve:  
o finančna sredstva 
o dolgotrajno pridobivanje dovoljenj 
o problemi z dostopnostjo 
o prostorska dokumentacija 

Predvideni viri:  
o Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
o sredstva EU 
o lastna sredstva  
o Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem 

Nosilec/ci projekta:  
o kmetija 
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PROJEKT (ime projekta):  

VINOTOČ JURKO 
Cilji projekta:  

o povečanje turistične ponudbe 
o tvorba turističnih produktov 
o ureditev turistične infrastrukture 
o kulturna rast prebivalcev in obiskovalcev 
o promocija kraja 
o večanje števila zaposlitvenih kapacitet 

Potrebne aktivnosti: 
o idejni projekti 
o poslovni načrt investicije  

o izbira izvajalca 
o nabava opreme 
o pridobitev potrebnih dovoljenj 
o zemeljska, gradbena in zaključna dela 
o zaposlitve kadrov 

Omejitve:  
o finančna sredstva 
o problemi z dostopnostjo 
o dolgotrajno pridobivanje dovoljenj 
o prostorska dokumentacija 

Predvideni viri:  
o Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
o sredstva EU 
o zainteresirani posamezniki 
o Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem 

Nosilec/ci projekta:  
o lastnik vinotoča 
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PROJEKT (ime projekta):  

VINOTOČ ŠVENT MIHA 
Cilji projekta:  

o povečanje turistične ponudbe 
o tvorba turističnih produktov 
o promocija kraja 
o moţnost pridobivanja dohodka na kmetiji 
o zaposlitev potomcev 
o nuditi dolgoročne moţnosti za razvoj kmetije 

Potrebne aktivnosti: 
o idejni projekti 
o poslovni načrt investicije  
o projektna dokumentacija 
o zaposlitev kadrov 
o pridobitev potrebnih dovoljenje za obratovanje 
o izbira izvajalca 
o nabava opreme 
o pridobitev potrebnih dovoljenj 
o zemeljska, gradbena in zaključna dela 

Omejitve:  
o finančna sredstva 
o dolgotrajno pridobivanje dovoljenj 
o prostorska dokumentacija 

Predvideni viri:  

o Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
o sredstva EU 
o lastna sredstva  
o Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem 

Nosilec/ci projekta:  
o lastnik vinotoča 
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PROJEKT (ime projekta):  

SEŠLOVA HIŠA 
Cilji projekta:  

o povečanje turistične ponudbe 
o tvorba turističnih produktov 
o ureditev turistične infrastrukture 
o kulturna rast prebivalcev in obiskovalcev 
o promocija kraja 

Potrebne aktivnosti: 
o idejni projekti 
o poslovni načrt investicije  
o izbira izvajalca 

o nabava opreme 
o pridobitev potrebnih dovoljenj 
o zemeljska, gradbena in zaključna dela 

Omejitve:  
o finančna sredstva 
o dolgotrajno pridobivanje dovoljenj 
o prostorska dokumentacija 

Predvideni viri:  
o Zavod za naravno in kulturno dediščino 
o sredstva EU 
o lastnik 
o Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem 
o Ministrstvo za kulturo 

Nosilec/ci projekta:  
o Sešel 
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PROJEKT (ime projekta):  

EKOLOŠKA KMETIJA 
Cilji projekta:  

o kmetijsko pridelavo preusmeriti v ekološko pridelavo 
o preureditev starega hleva v etnološki muzej 
o obnovitev kapele in starodavnega korita   
o prikaz napajanja ţivine turistom 
o ponudba doma pletenih izdelkov, izdelkov iz slame, ţganjekuha 

Potrebne aktivnosti: 
o začeti z aktivnostmi za preusmeritev kmetije 
o priprava dokumentacije za etnološki muzej 
o ureditev starega hleva 

o postavitev etnološke zbirke 

Omejitve:  
o finančna sredstva 

Predvideni viri:  
o lastna sredstva 
o sredstva EU 
o proračun občine 

Nosilec/ci projekta:  
o Janţič Anton, Danica, Zlogona vas 8, 2317 Oplotnica 

 

 

PROJEKT (ime projekta):  

PREUSMERITEV KMETIJE V DOPOLNILNO DEJAVNOST 
Cilji projekta:  

o preusmeritev kmetije v dopolnilno dejavnost – predelava mesa in izdelava 
suhomesnatih izdelkov  

o prikaz kuhanja kope, izdelava oglarskega naselja 

Potrebne aktivnosti: 
o pridobitev vseh ustreznih dovoljenj 
o priprava prostora za dopolnilno dejavnost 
o izdelava projektne dokumentacije za oglarsko naselje 
o promocija 

Omejitve:  
o izobrazba 

o delovna sila 
o finančna sredstva 

Predvideni viri:  
o lastna sredstva  
o sredstva iz občinskega proračuna 
o sredstva pridobljena na razpisih 

Nosilec/ci projekta:  
o Ratej Franc, Vida, Lačna gora 27, 2317 Oplotnica 
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PROJEKT (ime projekta):  

VINOTOČ VODOVNIK 
Cilji projekta:  

o povečanje vinogradniškega nasada   
o preusmeritev v vinotoč 
o izgradnja kleti in polnilnice za vino 
o dodatni prihodek 
o ponudba domačega kruha in izdelkov iz domačega kovaštva 

Potrebne aktivnosti: 
o priprava projektne dokumentacije 
o pridobitev vseh dovoljenj 
o povečanje vinogradniškega nasada 
o izgradnja vinotoč in polnilnice 

Omejitve:  
o izobrazba 
o prostori 
o omejena finančna sredstva 
o delovna sila in nosilec 

Predvideni viri:  
o lastna sredstva 
o sredstva iz občinskega proračuna 
o sredstva pridobljena na razpisih 

Nosilec/ci projekta:  
o Vodovnik Štefka, Gorica 50, 2317 Oplotnica 

 

 

 

 

PROJEKT (ime projekta):  

EKOLOŠKA KMETIJA ODPRTIH VRAT - MAKOVŠEK 
Cilji projekta:  

o ustvariti ekološko kmetiji odprtih vrat  
o predelava mleka in izgradnja domače sirarne 
o ponudba doma pletenih košar in pohištva 

Potrebne aktivnosti: 
o začeti z aktivnostmi za odprtje ekološke kmetije odprtih vrat 

o priprava in pridobitev vseh dovoljenj za projekt domača sirarna 
o izgradnja sirarne 

Omejitve:  
o izobrazba 
o prostori 
o finančna sredstva 

Predvideni viri:  
o lastna sredstva 
o sredstva iz občinskega proračuna 
o sredstva pridobljena na razpisih 

Nosilec/ci projekta:  
o Makovšek Rafko, Joţica, Koritno 20, 2317 Oplotnica 
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PROJEKT (ime projekta):  

VINOTOČ KAMENIK 
Cilji projekta:  

o preureditev prostorov v vinotoč 
o ureditev prenočitvenih kapacitet 
o moţnost oddajanja prostora za piknike 
o ponudba domačega ţganja, izdelkov iz lesa 

Potrebne aktivnosti: 
o izdelava projektne dokumentacije 
o preureditev obstoječega prostora v vinotoč 
o ureditev prenočitvenih kapacitet 

o ureditev zunanjih površin za piknike 

Omejitve:  
o pridobitev dovoljenj za preureditev 
o omejena finančna sredstva 

Predvideni viri:  
o lastna sredstva 
o sredstva iz občinskega proračuna 
o sredstva pridobljena na razpisih 

Nosilec/ci projekta:  
o Kamenik Drago, Marija, Boţje 1a, 2317 Oplotnica 

 

 

 

PROJEKT (ime projekta):  

VINITOČ – PREHOD V TURISTIČNO KMETIJO Z APARTMAJI 
Cilji projekta:  

o v prvi fazi oblikovanje vinotoča 
o povečanje dohodka na kmetiji 
o samozaposlitev – 2osebi 
o moţnost dolgoročnega obstoja in razvoja kmetije 

Potrebne aktivnosti: 
o ureditev projektno tehnične dokumentacije ter pridobitev ustreznih soglasij 

in dovoljenj 
o adaptacija objekta (preureditev gostinskega lokala, končanje kleti, ureditev 

sanitarij, notranja ureditev objekta in oprema) 
o izdelava programa ponudbe in promocija 

Omejitve:  
o finančna sredstva 
o pridobitev dokumentacije za pridobitev 

Predvideni viri:  
o lastna sredstva  
o pridobitev nepovratnih sredstev (Ministrstvo za kmetijstvo, sredstva EU) 

Nosilec/ci projekta:  
o Kmetija Kamenik, Boţje 1a, 2317 Oplotnica 
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PROJEKT (ime projekta):  

VINOTOČ JEVŠENAK 
Cilji projekta:  

o vzpostavitev vinotoča 
o povečanje prihodka 
o ponudba doma pletenih košar 

Potrebne aktivnosti: 
o priprava projektne dokumentacije 
o pridobitev ustreznih dovoljenj  

o oblikovanje ponudbe 

Omejitve:  
o nosilec za prevzem dejavnosti 
o oprema 

Predvideni viri:  
o lastna sredstva 
o pridobitev nepovratnih sredstev (Ministrstvo za kmetijstvo, sredstva EU) 

Nosilec/ci projekta:  
o Jevšenak Ignac, Markečica 17, 2317 Oplotnica 

 

 

 

PROJEKT (ime projekta):  

IZGRADNJA KONJSKEGA HLEVA IN VAŠKE KLAVNICE 
Cilji projekta:  

o zgraditi hlev za konjerejo (pitanje konj za predelavo) 
o pitanje telet  
o obnovitev stare hiše in preureditev v vaško klavnico 
o predelava mesa  
o ponudba prtičkov, izdelkov iz volne 

Potrebne aktivnosti: 
o priprava projektne dokumentacije 
o pridobitev ustreznih dovoljenj 
o izgradnja konjskega hleva 

o preureditev stare hiše v vaško klavnico 
o oblikovanje ponudbe mesnih izdelkov 

Omejitve:  
o finančna sredstva 
o dolgotrajno pridobivanje dovoljenj 

Predvideni viri:  
o lastna sredstva 
o pridobitev nepovratnih sredstev (Ministrstvo za kmetijstvo, sredstva EU) 

Nosilec/ci projekta:  
o Polh Anton, Markečica 17, 2317 Oplotnica 
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PROJEKT (ime projekta):  

PREUREDITEV STARE HIŠE V MUZEJ 
Cilji projekta:  

o preureditev stare hiše s mlinom v  muzej  
o prikaz starih običajev obiskovalcem in turistom 
o dodatni prihodek 

Potrebne aktivnosti: 
o priprava projektne dokumentacije  
o pridobitev ustreznih dovoljenj 
o obnova in preureditev stare hiše 
o oblikovanje dodatne ponudbe 

Omejitve:  

o delovna sila 

Predvideni viri:  
o lastna sredstva 
o pridobitev nepovratnih sredstev (Ministrstvo za kmetijstvo, sredstva EU) 

Nosilec/ci projekta:  
o Celcer Joţe, Markečica 7, 2317 Oplotnica 

 

 

PROJEKT (ime projekta):  

POVEČANJE FARME ZA REJO PIŠČANCEV 
Cilji projekta:  

o povečanje farme za rejo piščancev  
o dodaten prihodek na kmetiji 
o preusmeritev v dopolnilno dejavnost – peka kruha 

Potrebne aktivnosti: 
o priprava projektne dokumentacije 
o pridobitev ustreznih dovoljenj 
o povečanje farme za rejo piščancev 
o registriranje dopolnilne dejavnosti na kmetiji 

Omejitve:  
o finančna sredstva 
o ni primernega prostora za širjenje kmetije 

Predvideni viri:  
o lastna sredstva 

o pridobitev nepovratnih sredstev (Ministrstvo za kmetijstvo, sredstva EU) 

Nosilec/ci projekta:  
o Šmon Stanislav, Danica, Markečica 16, 2317 Oplotnica 
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PROJEKT (ime projekta):  

IZLETNIŠKA KMETIJA ČREŠNAR  
(obstoječa izletniška kmetija) 

Cilji projekta:  
o izgradnja apartmajev 
o dodaten prihodek na kmetiji 

Potrebne aktivnosti: 
o priprava projektne dokumentacije 
o izgradnja apartmajev 
o oblikovanje dodatne ponudbe na kmetiji 

Omejitve:  
o delovna sila 
o nezadostna finančna sredstva 

Predvideni viri:  
o lastna sredstva 
o pridobitev nepovratnih sredstev (Ministrstvo za kmetijstvo, sredstva EU) 

Nosilec/ci projekta:  
o Črešnar Janez, Vera, Fošt 14, 2317 Oplotnica 

 
 

 
PROJEKT (ime projekta):  

DRUŠTVO KMETIC ZARJA 
Cilji projekta:  

o vzpodbujanje članic k prodaji lastnih pridelkov in izdelkov na domu in na 
kmečki trţnici 

o oblikovanje skupne podobe društva kmetic Zarja 
o povečanje prepoznavnosti kmečkih produktov 

Potrebne aktivnosti: 
o pridobitev ustreznih prostorov za izdelavo kmečkih produktov in prodajo na 

domu in na kmečki trţnici 
o pridobitev ustreznih znanj 

Omejitve:  
o zahtevna in hitro spreminjajoča zakonodaja na področju dopolnilnih 

dejavnosti na kmetiji 
o šibka samozavest kmetic, pomanjkanje opore, motivacije in potreba po 

usmerjanju 

Predvideni viri:  
o lastna sredstva 
o razpisi EU 
o javni razpis Občine Slovenske Konjice 

Nosilec/ci projekta:  
o posamezne kmetije; članice društva kmetic Zarja  
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PROJEKT (ime projekta):  

DAN ODPRTIH KLETI 
Cilji projekta:  

o promocija vinske ponudbe ob Podpohorski vinsko turistični cesti PVTC   
o promocija kulturnih znamenitosti ob PVTC 17 
o trţenje kulinarične ponudbe ob PVTC 17 
o predstavitev domače obrti ob PVTC 17 
o zagotovitev stalnosti ponudbe on PVTC 17 (vse dni v letu) 
o dvig kakovosti obstoječih ponudnikov in vzpodbujanje novih  

Potrebne aktivnosti: 
o angaţiranje vinogradnikov in vinarjev k sodelovanju in izboljšanje kvalitete 

ponudbe 
o skupna promocija in izdaja promocijskega materiala 

Omejitve:  
o nezainteresiranost posameznih ponudnikov ob PVTC 17 
o nezavedanje nekaterih ponudnikov o pomenu zdruţevanja za uspešnejši 

nastop na trgu  

Predvideni viri:  
o Občina Slovenske Konjice 
o lastna sredstva ponudnikov ob PVTC 17 
o Vinogradniško vinarsko društvo Slovenske Konjice 
o KGZS, izp. KSS Slov. Konjice 
o Giz Dravinjska dolina  

Nosilec/ci projekta:  
o Občina Slovenske Konjice 
o Vinogradniško vinarsko društvo Slovenske Konjice 
o sosednje Občine na trasi VTC 17 
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PROJEKT (ime projekta):  

VINOTOČ MACUH V ŢIČKI GORCI 
Cilji projekta:  

o pridobitev potrebnih uporabnih dovoljenj 
o povečati moţnost pridobivanja dohodka na kmetiji 
o zaokroţitev ponudbe na kmetiji 
o dolgoročne moţnosti za razvoj kmetije 
o promocijske aktivnosti (prospekti, kaţipoti, table) 

Potrebne aktivnosti: 
o prilagajanje prostorov zahtevanim standardom 
o pridobitev uporabnega dovoljenja – registracija dopolnilne dejavnosti - 

vinotoč 

Omejitve:  
o zahtevna in hitro spreminjajoča se zakonodaja na področju dopolnilnih 

dejavnosti na kmetiji 
o dolgotrajno pridobivanje dovoljenj 

Predvideni viri:  
o lastna sredstva 
o sredstva iz občinskega Javnega razpisa (Občina Slovenske Konjice) 

Nosilec/ci projekta:  
o Kmetija Macuh, Draţa vas 25, 3215 Loče 

 

 

 

PROJEKT (ime projekta):  

VAŠKA ZBIRKA ČREŠNAR 
Cilji projekta:  

o vključitev v celostno ponudbo območja 
o povečanje moţnosti pridobivanja dohodka na kmetiji 
o ohranitev predmetov in starih kmečkih opravil 

Potrebne aktivnosti: 
o promocijske aktivnosti – izdelava prospektov, tabel, kaţipotov 
o vključitev v celostno ponudbo področja 
o promocija in trţenje 

Omejitve:  
o trenutne zdravstvene teţave 

Predvideni viri:  
o lastna sredstva 
o sredstva iz občinskih javnih razpisov (Občina Slovenske Konjice)  

Nosilec/ci projekta:  
o Kmetija Črešnar, Ostroţno 47, 3215 Loče  
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PROJEKT (ime projekta):  

VINOTOČ IN PLETARSTVO KALŠEK 
Cilji projekta:  

o pridobitev potrebnih uporabnih dovoljenj za vinotoč 
o povečati moţnost pridobivanja dohodka na kmetiji 
o zaokroţiti ponudbo na kmetiji  
o dolgoročne moţnosti za razvoj kmetije 
o promocijske aktivnosti 

Potrebne aktivnosti: 
o prilagajanje prostorov zahtevanim standardom 
o pridobitev uporabnega dovoljenja – registracija dopolnilne dejavnosti – 

vinotoč 

Omejitve:  
o zahtevna in hitro spreminjajoča se zakonodaja na področju dopolnilnih 

dejavnosti na kmetiji 
o dolgotrajno pridobivanje dovoljenj 

Predvideni viri:  
o lastna sredstva 
o sredstva iz občinskih javnih razpisov (Občina Slovenske Konjice) 

Nosilec/ci projekta:  
o Kmetija Kalšek, Ţiče, 3215 Loče 

 

 

 

PROJEKT (ime projekta):  

STROJNI KROŢEK 
Cilji projekta:  

o izdelava kataloga ponudnikov (članov strojnega kroţka) strojnih storitev 
o povečanje števila ponudnikov in uporabnikov strojnih storitev 

Potrebne aktivnosti: 
o zbiranje ponudbe in povpraševanja po strojnih storitvah na širšem področju 

Omejitve:  
o premajhna osveščenost ponudnikov in koristnikov storitev o racionalni izrabi 

kmetijske mehanizacije 
o pomanjkanje specialne kmetijske mehanizacije 

Predvideni viri:  

o lastni viri Strojnega kroţka 
o Občina Slovenske Konjice 
o kavni razpisi ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Nosilec/ci projekta:  
o Zdruţenje za medsosesko pomoč – strojni kroţek Slovenske Konjice 
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PROJEKT (ime projekta):  

OHRANJANJE OBSTOJEČIH KULTURNIH PRIREDITEV IN 
RAZVIJANJE NOVIH 

Cilji projekta:  
o prireditve bogatijo ţivljenje domačinov, povečujejo prepoznavnost občine kot 

celote 
o povečujejo moţnosti za trţenje in prepoznavnost ostalih turističnih produktov 
o razvoj novih prireditev ne le v Šentjurju, ampak tudi v ostalih krajih po 

občini 
o ohranjanje starega izročila, običajev, opravil, ko bodo drugače utonili v 

pozabo 
o aktiviranje številnih društev, ki lahko pripomorejo k pestrejši ponudbi 

prireditev 

Potrebne aktivnosti: 
o vsebinska dopolnitev starih prireditev 
o oblikovanje novih prireditev 
o promocija 

Omejitve:  
o finančna sredstva 
o prostorske omejitve 

Predvideni viri:  
o privatni sektor 
o razpisna sredstva 

Nosilec/ci projekta:  

o posamezniki, društva 
o JSKD izpostava Šentjur 
o TIC Šentjur 
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PROJEKT (ime projekta):  

IZDELOVANJE IN TRŢENJE TURISTIČNIH SPOMINKOV 
Cilji projekta:  

o oblikovanje ponudbe spominkov, ki bi predstavljali izročilo Šentjurja (teh 
spominkov sedaj nimamo) 

o uporaba spominkov za poslovna darila, večja promocija območja, trţenje 
spominkov turistom na turističnih točkah 

o revitalizacija starih domačih obrti in znanj 
o oblikovanje spominka, ki bi bil unikaten, prepoznaven in bi predstavljal 

Šentjur 
o oblikovanje zdruţenja rokodelcev in postavitev prodajalne, kjer bi se vsi 

izdelki trţili in prodajali 

Potrebne aktivnosti: 
o nuditi strokovno pomoč izdelovalcem 
o organizacija dodatnega izobraţevanja za izdelovalce spominkov 
o organiziranje natečaja za naj spominek območja 
o izbor naj spominka 
o pridobitev prostora, kjer bi lahko trţili spominke 
o skupni nastopi na sejmih, razstavah in drugih prireditvah 

Omejitve:  
o finančna sredstva 
o interes okolja 

Predvideni viri:  
o sredstva iz občinskega proračuna 
o pridobitev sredstev na ravni drţave in EU 

Nosilec/ci projekta:  
o TIC Šentjur v sodelovanju z društvi in posamezniki 
o Občina Šentjur 
o LPC Kozjansko 
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PROJEKT (ime projekta):  

NADALJNI RAZVOJ EKOLOŠKEGA KMETOVANJA NA 
OBMOČJU OBČINE ŠENTJUR 

Cilji projekta:  
o povečanje števila kmetij, ki se ukvarjajo s ekološkim načinom pridelovanja 
o zagotoviti večjo povezanost obstoječih eko kmetij  
o zagotoviti ustrezno podporo in pomoč s strani podpornih institucij 
o vzpostavitev prostora (prodajalne, trţnice), kjer bi se trţili vsi proizvodi 

pridelani z ekološko pridelavo 
o zaustaviti proces zaraščanja kulturne krajine 
o razvoj oblik osebnega dopolnilnega dela in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah 
o vpliv na ekološko osveščenost prebivalstva  

Potrebne aktivnosti: 
o organizacija delavnic, kjer bi predstavili ekološko kmetovanje ciljnim 

skupinam 
o nudenje strokovne pomoči kmetom pri prehodu iz tradicionalnega v ekološko 

kmetijstvo 
o pomoč pri prodaji izdelkov 
o priprava projektne dokumentacije za postavitev prodajalne ali organizacijo 

ekološke trţnice 
o izvedbena dela 

Omejitve:  
o velika razpršenost, majhna velikost kmetij 
o problem s trţenjem izdelkov 
o kapitalska opremljenost kmetij 
o izobrazbena raven kmetov 

Predvideni viri:  
o lastna sredstva 
o Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
o Ministrstvo za okolje in prostor 
o sredstva drţave in EU 

Nosilec/ci projekta:  
o kmetije 
o podporne institucije  
o Kmetijsko svetovalna sluţba – izpostava Šentjur 
o KGZ Celje 
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PROJEKT (ime projekta):  

NADALJNJI RAZVOJ ŠOLSKEGA CENTRA ŠENTJUR 
Cilji projekta:  

o pridobitev in razvoj novih programov s področja kmetijstva na Šolskem 
centru Šentjur 

o organiziranje izobraţevalnih vsebin, na katerih se bo lahko kmečko 
prebivalstvo dodatno izobraţevalo 

o povezovanje z ostalimi podpornimi institucijami na področju kmetijstva 
o okrepitev sodelovanja s podobnimi institucijami v Sloveniji in Evropi 
o  

Potrebne aktivnosti: 
o začeti z aktivnostmi za pridobitev novih izobraţevalnih programov 

o animacija ciljnih skupin 
o organiziranje delavnic in dodatnih izobraţevanj za podeţelsko prebivalstvo 
o vzpostaviti povezavo z drugimi podpornimi institucijami 
o povečanje šole 

Omejitve:  
o prostorske omejitve 
o finančna sredstva 

Predvideni viri:  
o Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport 
o Občinski proračun 
o Sredstva EU 

Nosilec/ci projekta:  

o Šolski center Šentjur 
o LPC Kozjansko 
o Kmetijska svetovalna sluţba 
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PROJEKT (ime projekta):  

RAZVOJ DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI NA KMETIJAH 
Cilji projekta:  

o aktiviranje lokalnih potencialov okolja 
o sodelovanje z različnimi strokovnimi institucijami na področju kmetijstva 
o oţivitev starih znanj in navad 
o moţnosti za razvoj kmetij in dodaten zasluţek 

Potrebne aktivnosti: 
o zagotoviti strokovno pomoč za zagotavljanje potrebnih znanj 
o uvajanje primerov dobrih praks v okolju 
o organizacija dodatnih izobraţevanj  
o pomoč pri izdelavi poslovnih načrtov 

o pomoč pri pripravi razpisne dokumentacije za prijavo na razpise 

Omejitve:  
o pripravljenost ljudi za vključitev 
o finančna sredstva 

Predvideni viri:  
o sredstva iz občinskega proračuna 
o Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
o Ministrstvo za okolje in prostor 
o sredstva pridobljena na drţavnih in evropskih razpisih  
o lastna sredstva 

Nosilec/ci projekta:  
o privatni sektor 
o LPC Kozjansko 
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PROJEKT (ime projekta):  

ZELIŠČNA KMETIJA KALAN NA KALOBJU 
Cilji projekta:  

o povečanje turistične ponudbe 
o oblikovanje novih turističnih produktov 
o moţnost pridobivanja dohodka na kmetiji 
o nuditi dolgoročne moţnosti za razvoj kmetije 
o ureditev prodajalne z moţnostjo vključevanja kmetov s svojimi pridelki 

Potrebne aktivnosti: 
o poslovni načrt investicije 
o pridonitev potrebnih dovoljenj 
o zemeljska, gradbena in zaključna dela 

o izobraţevanje in ogledi dobrih praks 
o promocija 

Omejitve:  
o finančna sredstva 

Predvideni viri:  
o lastna sredstva 
o EU viri 
o Ministrstvo za kmetijstvo 
o Ministrstvo za gospodarstvo 

Nosilec/ci projekta:  
o Zeliščna kmetija Kalan 
o partnerji: lokalna skupnost, društva in ostali ponudniki 

 

 
PROJEKT (ime projekta):  

VZPOSTAVITEV ETNOLOŠKE ZBIRKE DR. ŠMIDA NA PLANINI 
Cilji projekta:  

o popestritev turistične ponudbe kraja 
o ohranjanje etnološke dediščine 
o priloţnostne razstave ter stalna zbirka  
o muzej 
o zanimivost za obiskovalce 

Potrebne aktivnosti: 
o priprava prostora ter adaptacija stavbe 

o predavanja na temo ohranjanja etnoloških predmetov 
o promocijski načrt  
o izdelava zloţenke o muzeju 

Omejitve:  
o finančna sredstva 

Predvideni viri:  
o lastna sredstva 
o občinski proračun 
o Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Nosilec/ci projekta:  
o Občina Šentjur s KS Planina 
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PROJEKT (ime projekta):  

GROZD AGONA 
Cilji projekta:  

o povezava proizvajalcev (kmetov) in podjetja Agona d.o.o. v skupen grozd 
zaradi skupnega trţenja in razvoja predelave kmetijskih pridelkov 

o s pomočjo skupnega nastopa prodreti do bliţnjih zdravilišč 
o povečanje dohodkov na kmetiji 

Potrebne aktivnosti: 
o evidentiranje ponudnikov kmetijskih izdelkov 
o izvesti aktivnosti za privabitev čim večjega števila kmetov 
o vzpostavitev povezave med podjetjem in proizvajalci 
o analiza trţišča in potreb  

Omejitve:  
o (ne)zainteresiranost proizvajalcev kmečkih izdelkov 

Predvideni viri:  
o sredstva podjetja 
o sredstva MKGP 
o lastno delo  

Nosilec/ci projekta:  
o Agona d.o.o. 
o LPC Kozjansko, Mestni trg 2, 3230 Šentjur 

 

 

PROJEKT (ime projekta):  
RAZŠIRITEV TURISTIČNE KMETIJE ZDOLŠEK NA PONIKVI 

Cilji projekta:  
o povečanje nastanitvenih kapacitet na turistični kmetiji 
o oblikovanje dodatne ponudbe na kmetiji 
o povečanje turistične ponudbe in njene kvalitete 
o dodatna moţnost za razvoj kmetije 

Potrebne aktivnosti: 
o priprava projektne dokumentacije in pridobitev vseh ustreznih dovoljenj 
o izvedbena dela 
o nabava potrebne opreme 
o dodatna promocija turistične kmetije 

Omejitve:  
o finančna sredstva 
o nasledstvo kmetije  

Predvideni viri:  
o lastna sredstva 
o EU viri 
o Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Nosilec/ci projekta:  
o Turistična kmetija Zdolšek, Okrog 16, 3232 Ponikva 
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PROJEKT (ime projekta):  

TURISTIČNA KMETIJA NA ŢUSMU 
Cilji projekta:  

o oblikovanje novih turističnih produktov 
o moţnost za razvoj kraja 
o povečanje števila obiskovalcev in turistov 
o moţnost oblikovanja dveh novih delovnih mest 

Potrebne aktivnosti: 
o priprava projektne dokumentacije 
o pridobitev potrebnih dovoljenj in soglasij 
o prenova kozolca 
o izgradnja sanitarij 
o promocija, trţenje 

Omejitve:  
o omejena finančna sredstva 
o stalno bivališče v Ljubljani 
o neodzivnost okolja na ponudbo turistične kmetije 

Predvideni viri:  
o lastna sredstva 
o EU viri 
o Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
o Zavod za varstvo kulturne dediščine 

Nosilec/ci projekta:  
o Milan Plevnik s.p., Ţusem 

 

 

 

PROJEKT (ime projekta):  

ORGANIZACIJA RAZSTAV KMEČKIH DOBROT 
Cilji projekta:  

o ohranjanje starih izročil in starih receptov 
o prenašanje starih običajev in receptov na mlajše rodove 
o promocija podeţelja 
o ureditev prostorov za kuhanje in izvajanje delavnic 
o moţnost dodatnega zasluţka 

Potrebne aktivnosti: 

o zagotovitev razstavnih prostorov  
o ureditev prostorov za kuhanje, vodenje delavnic in prezentacij 

Omejitve:  
o finančna sredstva 
o način organiziranja društva 
o zahtevna in spreminjajoča se zakonodaja na področju dopolnilnih dejavnosti 
o pomanjkanje samozavesti kmečkih ţensk pri javnih predstavitvah 

Predvideni viri:  
o lastno delo 
o sponzorji 
o sredstva iz občinskega proračuna 
o sredstva MKGP 

Nosilec/ci projekta:  

o Društvo kmečkih ţena Šentjur 
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PROJEKT (ime projekta):  

IZDAJA KNJIGE RECEPTOV 
Cilji projekta:  

o ohranjanje starih receptov 
o promocija domačih izdelkov 
o prenos znanja na mlajše rodove 
o kreiranje skupne promocijske znamke  

Potrebne aktivnosti: 
o evidentiranje vseh receptov 
o iskanje zaloţnika  
o izdaja knjige 
o promocija 

Omejitve:  
o omejena finančna sredstva 

Predvideni viri:  
o lastna sredstva 
o EU viri 
o občinski proračun 
o sredstva MKGP  

Nosilec/ci projekta:  
o Društvo kmečkih ţena Šentjur 

 
 
 
PROJEKT (ime projekta):  

UREDITEV STARE ŠOLE V DOBRINI 
Cilji projekta:  

o ureditev prostorov za delovanje, prostor za srečanja in izobraţevanja 
o izgradnja prenočitvenih kapacitet (bivaka) 
o ureditev kuhinje za potrebe raznih prireditev, taborov 
o obnova stare šole 

Potrebne aktivnosti: 
o priprava projektne dokumentacije in pridobitev dovoljenj in soglasij 
o prenova notranjih prostorov, sanitarij 
o nakup notranje opreme 
o nakup računalniške opreme 

o promocija 

Omejitve:  
o omejena finančna sredstva 
o strokovna usposobljenost 

Predvideni viri:  
o lastno delo 
o sponzorji 
o občinski proračun 
o sredstva Ministrstva za kmetijstvo 
o sredstva EU 

Nosilec/ci projekta:  
o Turistično društvo Dobrina 
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PROJEKT (ime projekta):  

 KMETIJA ODPRTIH VRAT JEČOVO  
Cilji projekta:  

o povečati moţnosti dohodka na kmetiji 
o dolgoročne moţnosti razvoja kmetije 
o povečanje obstoječih prostorov 

Potrebne aktivnosti: 
o ustrezna dovoljenja za investicijo 
o izdelava projektne dokumentacije 

Omejitve:  
o finančna sredstva 

Predvideni viri:  
o lastna sredstva 
o sredstva EU 
o Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Nosilec/ci projekta:  
o Kmetija odprtih vrat Ječovo, Ţurej Franc, 3263 Gorica pri Slivnici 

 

 
 

 
PROJEKT (ime projekta):  

KULINARIKA KRAJA 
Cilji projekta:  

o zanimivost za obiskovalce 
o ohranjanje starih kulinaričnih jedi 
o kulinarična posebnost kraja 
o razstave 
o pogostitve 

Potrebne aktivnosti: 
o predavanja o starih kulinaričnih jedeh 
o tečaji 

Omejitve:  
o prostorske omejitve 

Predvideni viri:  
o lastna sredstva 
o občinska sredstva 

o Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Nosilec/ci projekta:  
o Društvo kmetic LIPA Vitanje 
o drugi 
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PROJEKT (ime projekta):  

OHRANJANJE STARIH OBIČAJEV IN PREDMETOV 
Cilji projekta:  

o zanimivosti, ki se naj ohranjajo za mlajše rodove 
o prikazi za različne prireditve 
o razstave  
o muzej 
o zanimivost za obiskovalce 
o ohranjanje kulturne dediščine 

Potrebne aktivnosti: 
o priprava za ohranjanje predmetov 
o priprava prostora 

o predavanje na temo kako ohraniti predmete 
o zbiranje predmetov in gradiva 

Omejitve:  
o prostorske omejitve 
o finančna sredstva 

Predvideni viri:  
o lastna sredstva 
o občinska sredstva 
o Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Nosilec/ci projekta:  
o Društvo kmetic LIPA Vitanje 
o drugi 

 
 

PROJEKT (ime projekta):  

ZDRUŢEVANJE LJUDI NA PODROČJU KULTURE 
Cilji projekta:  

o zdruţevanje in povezovanje ljudi 
o srečanje ljudskih pevcev in godcev (tradicionalno) 
o novoletni ples (tradicionalni) 
o priprava vaz za Holcerijo – stari ljudski običaji 
o vsakoletni izlet za člane društva in simpatizerje 
o sodelovanje s TD Mlače (povezovanje) 

Potrebne aktivnosti: 

o PRIPRAVE – pridobivanje ljudskih pevcev in godcev za nastope 
o pridobivanje dokumentacije in dovoljenj za prireditve 
o iskanje idej in stvari ter starih predmetov za Holcerijo 
o povezovanje in izmenjava idej s TD 
o iskanje ture za izlet, ki je najbolj primerna za društvo v sklopu naših načrtov 

in idej 

Omejitve:  
o finančna sredstva 

Predvideni viri:  
o Ministrstvo za kulturo 
o Občina Vitanje 
o sponzorji, donatorji 
o lastna sredstva 

Nosilec/ci projekta:  
o Kulturno turistično društvo sv. Vid, Hudinja 18a, Vitanje 
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PROJEKT (ime projekta):  

PODOBA ZASELKOV ŠENTVID IN RAKOVEC (HUDINJA) 
Cilji projekta:  

o urejena podoba zaselkov Šentvid in Rakovec 
o povečanje zanimivosti in privlačnosti za krajane in obiskovalce 
o promocija ponudbe dopolnilnih dejavnosti 
o izdelava spominkov in prodaja produktov 
o turizem na kmetiji, ogledi zanimivosti kulturne dediščine 
o kmečka trţnica 

Potrebne aktivnosti: 
o priprava celotne ureditve jedra zaselkov Šentvid in Rakovec 
o priprava dokumentacije za popravilo cerkve sv. Vida in vile Turn ter ţage v 

Rakovcu 
o priprava investicijskih elaboratov 
o izvedba ureditev cerkve sv. Vida, vile Turn, ţage v Rakovcu 
o dokončanje kašče v Šentvidu ter urejanje vaškega okolja 
o promocija za razvoj turizma, vključenost v mreţo turistične ponudbe bliţnjih 

turističnih centrov Dobrna, Zreče, Slovenske Konjice 

Omejitve:  
o pri cerkvi sv. Vida oteţkočen dogovor za investicijska vlaganja 
o finančna sredstva 

Predvideni viri:  
o Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano  
o Ministrstvo za okolje in prostor 
o Zavod za ohranjanje kulturne dediščine 
o sponzorji, prebivalci in podjetniki posameznih območij 
o Občina Vitanje 
o Lastna sredstva 

 

Nosilec/ci projekta:  
o Kulturno turistično društvo sv. Vid, Hudinja 18a, Vitanje 
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PROJEKT (ime projekta):  

SREČANJE NA PAŠKEM KOZJAKU 
 
Cilji projekta:  
 

o spodbujanje zdravega načina ţivljenja – pohodništva 
o druţenje članov in povezovanje s planinci sosednjih občin 
o zabava in sprostitev 
o preţivljanje prostega časa v naravnem okolju in vzpodbujanje mladih za 

zdrav način ţivljenja 
o navajati ljudi na pravilen odnos do narave 

Potrebne aktivnosti: 
o organizacija prireditve 
o organizacija druţabnih iger in kulturnega programa 

Omejitve:  
o neugodne vremenske prilike 

Predvideni viri:  
o lastna sredstva 
o sredstva iz občinskega proračuna 

Nosilec/ci projekta:  
o Planinsko društvo Vitanje 

 

 
 

PROJEKT (ime projekta):  

SILVESTROVANJE NA PROSTEM 
Cilji projekta:  

o druţenje članov ob prehodu iz starega v novo leto 
o povezovanje – načrtovanje idej za razvoj kraja  

Potrebne aktivnosti: 
o organizacija prireditve 
o ureditev parka in potrebnih površin 

Omejitve:  
o neugodni vremenski pogoji 
o omejena finančna sredstva 

Predvideni viri:  
o lastna sredstva 
o sredstva iz občinskega proračuna 

 

Nosilec/ci projekta:  
o Turistično društvo Vitanje 
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PROJEKT (ime projekta):  

HOLCERIJA 
Cilji projekta:  

o ohranjanje starih običajev in ţe opuščenih kmečkih opravil 
o ohranjanje kulturne dediščine 
o ohranjanje naravne dediščine 
o promocija kraja in občine v celoti 
o ohranjanje stikov med prebivalci in socialnih odnosov in povezovanje z gosti 

od drugod 

Potrebne aktivnosti: 
o organizacija prireditve (povorka, razstave, degustacije, tekmovanje, 

demonstracija holcerskih veščin) 
o organizacija glasbene prireditve (revija ansamblov) 
o priprava rekvizitov za prikaz običajev in opravi povezovanje z ostalimi društvi 

v kraju 

Omejitve:  
o finančna sredstva 
o neugodne vremenske razmere 

Predvideni viri:  
o sredstva društva, sponzorjev, občinskega proračuna 
o lastni prispevki članov društva in drugih občanov 

Nosilec/ci projekta:  
o Turistično društvo Vitanje 

 

 

PROJEKT (ime projekta):  

SKRB ZA ČISTO IN UREJENO OKOLJE 
Cilji projekta:  

o urejeno bivalno okolje 
o spodbujanje zasebnikov za urejanje lastnih domov in okolice 
o dvig zavesti in kulturnega do bivalnega okolja 
o promocija kraja in urejenosti okolja 

Potrebne aktivnosti: 
o čistilne akcije 
o namestitev enotnih košev za odpadke in nadzor nad rednim vzdrţevanjem 
o tekmovanje v urejenosti posameznih domov, ulic, kmečkih dvorišč in 

kmečkih poslopij 

Omejitve:  
o vremenske razmere 
o omejena finančna sredstva za bolj omejene akcije 

Predvideni viri:  
o lastna sredstva 
o sredstva iz občinskega proračuna 

Nosilec/ci projekta:  
o Turistično društvo Vitanje 
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PROJEKT (ime projekta):  

KMETIJA ODPRTIH VRAT (POHODNI TURIZEM) 
Cilji projekta:  

o povečati dohodek na kmetiji 
o moţnost trţenja EKO pridelkov na domu 
o povečanje garancije za obstoj kmetije (naslednik) 
o moţnost dolgoročnega razvoja kmetije 

Potrebne aktivnosti: 
o načrt investicije 
o projektna dokumentacija 
o pridobitev ustreznih dovoljenj 
o izbira izvajalca 
o nabava potrebne opreme 
o potrebna dela (gradbena, zaključna9 

Omejitve:  
o finančna sredstva 
o premalo znanja 
o dolgotrajna pridobivanja mnenj 
o neusklajenost pristojnih institucij za dodeljevanje dovoljenj 
o prostorski problemi 

Predvideni viri:  
o lastna sredstva 
o krediti 
o sredstva EU 

Nosilec/ci projekta:  
o Kmetija Lončarič Milan, Brezen 16, Vitanje 

 
PROJEKT (ime projekta):  

IZDELAVA TRADICIONALNIH IZDELKOV 
Cilji projekta:  

o povečanje zanimivosti za obiskovalce in turiste 
o postavitev razstav 
o ureditev prostorov za izdelovanje spominkov 

Potrebne aktivnosti: 
o organizacija tečajev in izobraţevalnih delavnic 
o izdelava spominkov 

o promocijski načrt za prodajo  

Omejitve:  
o finančna sredstva 

Predvideni viri:  
o lastno delo 
o MKGP 
o občinski proračun 

Nosilec/ci projekta:  
o Društvo kmetic Lipa 
o društva, posamezniki 
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PROJEKT (ime projekta):  

EKOLOŠKI STACIONARNI TURIZEM NA KMETIJI BRODEJ 
Cilji projekta:  

o povečati moţnost pridobivanja večjega dohodka na kmetiji 
o povečati kapacitete prenočitvenih zmogljivosti na kmetiji 
o ponuditi EKO proizvode, ki jih pridelujemo na kmetiji 
o zaposliti domače ljudi in drugo delovno silo 
o nuditi dolgoročno moţnost za razvoj in obstoj kmetije 
o da spodbudimo naš kraj za turizem in ga potegnemo iz turističnega mrtvila 

Potrebne aktivnosti: 
o poslovni načrt investicije 
o pridobitev ustreznih dovoljenj za investicijo 
o projektna dokumentacija 
o izbira izvajalcev 
o zemeljska gradbena dela, zaključna dela 
o izbira izvajalcev in nakup potrebne opreme 
o pridobitev uporabnega dovoljenja, otvoritev turizma na kmetiji Brodej 

Omejitve:  
o finančna sredstva 

Predvideni viri:  
o lastna sredstva 
o krediti poslovnih bank 
o podpora občine turizmu 
o Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
o sredstva EU 

Nosilec/ci projekta:  
o Brodej Joţe, Brezen 55, 3205 Vitanje 
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PROJEKT (ime projekta):  

VAŠKA KLAVNICA (VKLJUČENIH VEČ KMETIJ) 
Cilji projekta:  

o zmanjšati stroške klanja in prevoza 
o povečati kvaliteto klanja 
o plasiranje na trg brez posrednikov 
o dolgoročno povečati dohodke na kmetijah 

Potrebne aktivnosti: 
o načrt investicije 
o pridobitev dovoljenj 
o projektna dokumentacija 
o izvajalci 
o nabava opreme 
o pridobitev uporabnega dovoljenja 

Omejitve:  
o finančna sredstva 
o premalo znanj 
o prostorski problem 
o dolgotrajno pridobivanje dovoljenj 
o neusklajenost institucij 

Predvideni viri:  
o lastna sredstva 
o krediti bank 
o sredstva EU 
o Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Nosilec/ci projekta:  
o kmetije z enakopravnimi deleţi (Brezen) 

 
 

 

PROJEKT (ime projekta):  

MUZEJSKA ZBIRKA 
Cilji projekta:  

o ogled orodja kot muzej, ki se je uporabljalo včasih 
o usposobiti jamo pod skalo (lahko sluţi kot ţive jasli) 
o dodaten vir zasluţka za prevzemnike 

Potrebne aktivnosti: 
o asfalt do kmetij 
o izdelava načrta po katerem bi se delalo 
o pridobitev soglasij občine 
o kandidirati na razpisna sredstva, tudi EU 
o potrebno je nekaj zemeljskih in zaključnih del v ţe obstoječih zgradbah 

Omejitve:  
o finančna sredstva 

Predvideni viri:  
o nekaj lastnih 
o sredstva z občin in ministrstev 

Nosilec/ci projekta:  
o Javornik Joţe in Marjana, Brezen 14, Vitanje 
o Javornik Ţeljko in Nataša 
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PROJEKT (ime projekta):  

IZDELAVA SPOMINKOV IN UPORABNIH PREDMETOV IZ LESA 
Cilji projekta:  

o dodaten vir dohodka na kmetiji 
o razširitev in dopolnitev ponudbe spominkov v kraju 
o promocija kraja (spominki z etnološkimi in zgodovinskimi značilnostmi) 
o vsaka gostilna in turistična kmetija naj ima svoj turistični spominek 
o spominek naj postane nenadomestljiv del turistične ponudbe  
o obvezno sodelovanje na turističnih prireditvah v kraju  - najti skupaj z občino 

lasten prepoznaven spominek za Vitanje 

Potrebne aktivnosti: 
o poslovni načrt investicije (nabava dodatnih orodij, strojev9 
o narediti analizo trga (predvideti obseg ter cenovni razred izdelkov) 
o organiziranje prodaje izdelkov v skladu z zakonodajo 
o urediti status – kot dopolnilne dejavnosti na kmetijah 
o organizirati srečanje potencialnih izdelovalcev spominkov s pomočjo Občine s 

predstavniki Turističnega društva, trgovcev, gostilničarjev, ter odgovornih za 
razvoj kmetijstva in male obrti v občini 

Omejitve:  
o ţelim predvsem izdelovati spominke, za samo neposredno prodajanje nimam 

pogojev niti smisla 
o sezonski način izdelave (ko je manj dela na kmetiji) 
o prepričati ostale člane druţine (z argumenti ekonomske upravičenosti) 
o da se ta dodatna dejavnost splača 

Predvideni viri:  
o material (lasten oziroma iz okolice les, škrilj,…) 
o lastna sredstva  
o v kolikor bi Občina za ta namen (dodatne kmetijske dejavnosti) objavila 

razpis denarnih sredstev, bi skušal za ta sredstva kandidirati 

Nosilec/ci projekta:  
o Kmetija Štefan, Čečko, Brezen 67, 3205 Vitanje 

 
 

PROJEKT (ime projekta):  

TURIZEM NA KMETIJI POGLADIČ 
Cilji projekta:  

o povečati moţnosti dohodka na kmetiji 
o dolgoročne moţnosti razvoja kmetije 
o zaposliti hči 

Potrebne aktivnosti: 
o ustrezna dovoljenja za investicijo 

Omejitve:  
o finančna sredstva 

Predvideni viri:  
o lastna sredstva 
o sredstva EU 
o Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Nosilec/ci projekta:  
o Kmetija Pogladič Vlado, Spodnji Dolič 40, 3205 Vitanje 

 

 


