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Spoštovane	bralke	in	
spoštovani	bralci	prve	
številke	Informatorja,

poglavitni namen informatorja je sporo-
čiti različne koristne informacije o Občini 
Šentjur na strnjen in pregleden način. 
Prva številka zajema časovno obdobje od 
lanskega občinskega praznika, v nada-
ljevanju pa boste Informator prejemali v 
razmiku nekaj mesecev. 

Želimo poudariti, da Informator ne na-
domešča obstoječih medijev, ki poročajo 
z našega odstotka slovenskega ozemlja. 
Z njim bi radi dosegli večjo obveščenost 
občank in občanov v smislu celovite po-
kritosti prebivalstva.

Kot medij, ki zajema blizu 6.000 naslovov 
oz. skoraj 19.000 prebivalcev, je Informa-
tor zanimiv tudi za podjetja oz. podjetni-
ke. Za tiste, ki imajo sedež na območju 
naše občine, je z njim gotovo dobrodošla 
ugodnejša možnost oglaševanja.

Verjamemo, da marsikomu kakšna stvar 
v Informatorju ne bo všeč, vendar bi radi 
povedali, da te strani pripravljamo s ci-
ljem, da našo občino dodatno povežemo 
v čvrsto celoto, ki jo ustvarjamo vsi, zato 
bomo zelo veseli vaših odzivov, s katerimi 
bodo prihodnje številke Informatorja še 
boljše. 

Uredništvo

Drage občanke, spoštovani občani,

pred vami je prva številka občinskega 
glasila, ki je namenjeno vsem gospo-
dinjstvom na območju naše občine.

Prav je, da so vsi prebivalci občine 
obveščeni o dogodkih in projektih, 
ki smo jih izvajali v zadnjem letu v 
vseh krajevnih skupnostih. V bodoče 
predvidevamo, da bo Informator iz-
šel večkrat v letu.

Informator bo seznanil občane z de-
lom občinske uprave in predstavil 
ključne projekte. Poudaril bi projekt 
izgradnje centralne čistilne naprave 
in kanalizacijskega sistema v Šen-
tjurju. Poskusno bo pričela obrato-
vati konec septembra ob občinskem 
prazniku. Gradnja poteka v okviru 
celostnega urejanja odvajanja in či-
ščenja komunalnih odpadnih voda in 
varovanja vodnih virov na povodju 
Savinje.

Zelo pomembna pridobitev za našo 
občino je tudi Podjetniški inkubator 
Šentjur, ki bo začel z delovanjem v 
drugi polovici septembra. Namen 
inkubatorja je vzpostaviti enoten 
pristop k pospeševanju in razvo-
ju podjetništva v občini Šentjur ter 
novonastalim podjetjem nuditi ugo-
dnejše razmere za zagon. Prepričan 
sem, da imamo v občini Šentjur do-
bre podjetniške možnosti.

Občina Šentjur je skupaj s partner-
skimi občinami pristopila k izvajanju 
projekta Bioregija – regija naravne 
pestrosti. Želimo prispevati k ohra-
njanju naravne in kulturne dedišči-
ne našega območja in jo v povezavi 
z drugimi vsebinami vključiti v turi-
stično ponudbo. 

V sodelovanju z občani in krajevni-
mi skupnostmi obnavljamo in mo-
derniziramo ceste. Sodelovanje je v 
glavnem dobro in samo skupaj lahko 
naredimo več.

Kolofon

Odgovorna urednica: mag. Andreja Smolej
Uredniški odbor: Martina Ljubej, Jože Palčnik, Bogdan Rahten, Jure Raztočnik, mag. Andreja Smolej
Oblikovanje, postavitev in prelom: Peter Arlič
Lektoriranje: Polonca Jazbinšek
Izdajatelj: Razvojna agencija Kozjansko za Občino Šentjur
Fotografije: Arhiv Občine Šentjur, Stane Jeršič, Barbara Jakše Jeršič, Marko Oblak, Bogdan Rahten
Kontaktni podatki uredništva:
Uredništvo Informatorja Občine Šentjur, Razvojna agencija Kozjansko, Ulica skladateljev Ipavcev 17, 3230 Šentjur;
tel. (03) 747-13-07, telefaks: (03) 747-13-06, e-pošta: urednistvo.informator@gmail.com.

Vsako gospodinjstvo v občini prejme brezplačen izvod Informatorja, ki je na razpolago tudi na nekaterih javnih točkah.

Naklada: 6.000 izvodov.
Tisk: Papirna galanterija Ferlež

Večini otrokom, ki so bili prijavljeni, 
smo omogočili bivanje v vrtcih. Na 
Blagovni smo odprli nov kombiniran 
oddelek.

Vsem občankam in občanom iskreno 
čestitam ob prazniku občine Šentjur. 
Posebej pa čestitam vsem prejemni-
kom priznanj.

mag. Štefan Tisel, 

župan Občine Šentjur

Ob izdaji
Informatorja
Občine Šentjur
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Investicije,	sofinancirane	
s	strani	Evropske	unije

Centralna čistilna naprava – odprtje 18. 
9. 2009 – celotna vrednost 6.909.268,52 
EUR, Občina Šentjur 2.364.112,15 EUR, 
Kohezijski sklad 3.260.754,34 EUR, Repu-
blika Slovenija 1.284.402,03 EUR.

Obnova lokalne ceste Slatina–Lutrje–
Ponkvica – v teku, predviden zaključek  
31. 10. 2009 – celotna vrednost 
1.875.204,00 EUR, Občina Šentjur 
705.301,00 EUR, ESRR 1.169.903,00 
EUR.

Obnova Zgornjega trga v Šentjurju, za-
ključena – celotna vrednost 616.241,00 
EUR, Občina Šentjur 181.741,00 EUR, 
ESRR 434.500,00 EUR.

Mrežni podjetniški inkubator Obsotelja 
in Kozjanskega – zaključen – celotna vre-
dnost 386.067,00 EUR, Občina Šentjur 
131.067,00 EUR, ESRR 255.000,00 EUR.

Ostale	investicije

Rekonstrukcija telovadnice v OŠ Fra-
nja Malgaja Šentjur – v teku, predviden 
zaključek 31. 10. 2009 – celotna vre-
dnost 432.178,00 EUR, Občina Šentjur 
283.122,00 EUR, RS Ministrstvo za šol-
stvo in šport 53.670,00 EUR, Fundacija RS 
za šport 95.386,00 EUR.

Obnova ceste Planina–Križ – v teku, 
– predviden zaključek 30. 9. 2009 – ce-
lotna vrednost 188.164,92 EUR, Občina 
Šentjur financirala celotno investicijo.

Obnova lokalne ceste Turno–Voglajna 
– odprtje 26. 9. 2009 – celotna vrednost 
158.715 EUR, Občina Šentjur financirala 
celotno investicijo.

Posodobitev zunanjega igrišča pri OŠ 
Slivnica pri Celju – v teku, predviden 
zaključek 30. 4. 2010 – celotna vre-
dnost 129.105,00 EUR, Občina Šentjur 
100.985,00 EUR, RS Ministrstvo za šol-
stvo in šport 7.320,00 EUR, Fundacija RS 
za šport 20.800,00 EUR.

Obnova lokalne ceste Križ–Vezovje 
– odprtje 26. 9. 2009 – celotna vrednost 
113.969,00 EUR, Občina Šentjur zagoto-
vila vsa sredstva.

Izgradnja športnega centra na Prevorju 
– odprtje 19. 9. 2009 – celotna vrednost 
110.000 EUR, Občina Šentjur 18.000 
EUR, Fundacija RS za šport 33.500 EUR, 
ostalo Krajevna skupnost Prevorje ter 
sponzorji in donatorji.

Igrišče za odbojko na mivki pri Osnovni 
šoli Hruševec Šentjur – zaključeno – ce-
lotna vrednost 113.348,00 EUR, Občina 
Šentjur 86.348,00 EUR, Fundacija RS za 
šport 27.000,00 EUR.

Ureditev zdravstvene učilnice Zdra-
vstvenega doma Šentjur – zaključena 10. 
4. 2009 – celotna vrednost 109.000,00 
EUR, Občina Šentjur 39.000,00, Mini-
strstvo za zdravstvo 33.700, Zdravstveni 
dom Šentjur 36.300,00 EUR.

Obnova stavbnega pohištva kulturne-
ga doma Šentvid – zaključena – celotna 
vrednost 23.004,00 EUR, Občina Šentjur 
14.457,00 EUR, RS Ministrstvo za kulturo 
6.547,00 EUR, JSKD 2.000,00.

Obnove	in	rekonstrukcije	
cest	s	sredstvi	javnega	
razpisa	Občine	Šentjur	za	
krajevne	skupnosti

Rekonstrukcija javne poti Železniška 
postaja Dolga Gora–Medved–Dobnik – v 
teku – Občina Šentjur sofinancira asfal-
tiranje v višini 32.519,52 EUR, ostale 
stroške krije Krajevna skupnost Dolga 
Gora ter krajani.
Modernizacija javne poti Planina–Lipa 
– zaključena – Občina Šentjur sofinanci-
rala asfaltiranje v višini 29.703,24 EUR, 
ostale stroške krila Krajevna skupnost 
Planina pri Sevnici ter krajani.
Modernizacija nekategorizirane ceste 
Osredek–Mraz – zaključena – Občina 
Šentjur sofinancirala asfaltiranje v vi-
šini 22.559,04 EUR, ostale stroške krila 
Krajevna skupnost Kalobje ter krajani.
Modernizacija nekategorizirane ceste 
v Tratni Gajšek–Felicijan – zaključena 
– Občina Šentjur sofinancirala asfal-
tiranje v višini 17.899,99 EUR, ostale 
stroške krila Krajevna skupnost Grobelno 
ter krajani.
Modernizacija javne poti in nekatego-
rizirane ceste Cerovec – Jarmovec – za-
ključena – Občina Šentjur sofinancirala 
asfaltiranje v višini 27.070,85, ostale 
stroške krila Krajevna skupnost Blagovna 
ter krajani.
Modernizacija in sanacija javne poti 
Čret–Bukovje–Žuraj – v teku – Občina 
Šentjur sofinancira asfaltiranje v viši-
ni 36.429,84 EUR, ostale stroške krije 
Krajevna skupnost Slivnica pri Celju ter 
krajani.
Modernizacija nekategorizirane ceste 
Križ–Žlof–Marcen – zaključena – Občina 
Šentjur sofinancirala asfaltiranje v vi-
šini 15.154,63 EUR, ostale stroške krila 
Krajevna skupnost Loka pri Žusmu ter 
krajani.
Modernizacija nekategorizirane ceste 
Košnica–Hrastje – zaključena – Občina 
Šentjur sofinancirala asfaltiranje v vi-
šini 29.703,24 EUR, ostale stroške krila 
Krajevna skupnost Prevorje ter krajani.
 

Financiranje	programov	
in	projektov	ter	delovanja	
društev	na	družbenih	in	
gospodarskih	področjih

V letu 2009 je Občina Šentjur v svojem prora-
čunu za financiranje programov in projektov 
ter delovanja društev na družbenih in go-
spodarskih področjih namenila 454.100,00 
EUR, ki jih je razdelila preko različnih javnih 
razpisov.

Področje
Število 
odobrenih vlog

Skupna vrednost
razpisanih sredstev 
(v EUR)

Sofinanciranje delovanja turističnih društev
ter izvedbe turističnih prireditev

20 17.670,00

Sofinanciranje športnih programov 100 161.190,00

Dodeljevanje pomoči za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja

38 68.500,00

Sofinanciranje socialnih, humanitarnih in zdravstvenih
programov ter programov veteranskih organizacij

43 28.160,00

Sofinanciranje mladinskih programov in projektov 55 34.350,00

Sofinanciranje kulturnih programov in projektov 73 131.800,00

Sofinanciranje programov društev, ki delujejo na
področju kmetijstva

v teku 12.430,00

Skupaj 329* 454.100,00

*brez kmetijskih društev

(ŠE)Ugodneje do novega 
stanovanja po vaši osebni meri

OBRESTNE

0,4

Samo za komitente Banke Celje pri 
stanovanjskem kreditu sedaj:

0,3 0,4

0,4

osebni meri

>

>

www.banka-celje.si

Občina Šentjur je, oziroma še bo, v letu 

2009 sofinancirala tudi urejanje preko 30 

manjših odsekov po vseh krajevnih sku-

pnostih v skupni višini 50.000,00 EUR.
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SEPTEMBER

V počastitev Dnevov evropske kulturne 
dediščine, ki so bili posvečeni Primožu 
Trubarju in so nastali kot skupna pobuda 
Evropske unije ter Sveta Evrope, so bile or-
ganizirane različne prireditve.

Občina Šentjur je ponatisnila zloženko De-
menca – da bi jo spoznali. Ponatis je del 
projekta Zdravo mesto, ki ga podpira Ob-
čina Šentjur.

Pričetek Ipavčevih kulturnih dni z odpr-
tjem razstave o delu in življenju Gustava in 
Benjamina Ipavca.

OKTOBER

Občina Šentjur je dala soglasje k objavi po-
bude civilne iniciative za umestitev ceste 
na 3. razvojni osi skozi Kozjansko.

V Šentjurju se je ustavil promocijski vlak 
Slovenskih železnic, katerega udeleženci 
so bili poslovni partnerji SŽ, turistični de-
lavci, novinarji in župani. Predstavljeni so 
jim bili turistični potenciali občine Šentjur.

V Državnem zboru je prisegel mag. Štefan 
Tisel, ki je po štirih letih znova poslanec iz 
volilnega okraja, v katerega je s celotnim 
ozemljem vključena občina Šentjur.

NOVEMBER

Zaključile so se prireditve ob Ipavčevih 
kulturnih dnevih, ki so bile posvečene 
100-letnici smrti Benjamina in Gustava 
Ipavca ter 40. obletnici delovanja glasbe-
ne šole v Šentjurju.

Občina Šentjur je v soglasju z občinami z 
območja Kozjanskega in Obsotelja ter ob-
čino Sevnica predsedniku vlade Borutu 
Pahorju in nekaterim ministrom posredo-
vala stališče glede poteka dela trase tretje 
razvojne osi.

Čebelarska zveza Slovenije je drugič izva-
jala izobraževalno akcijo En dan med slo-
venskih čebelarjev za zajtrk v naših vrtcih. 
V enotah Vrtca Šentjur je akcija potekala 
med 18. in 24. novembrom.

Kot nova ministrica za lokalno samoupravo 
in regionalni razvoj je prisegla prva Šen-
tjurčanka doslej, mag. Zlata Ploštajner, 
nekdanja direktorica Razvojne agencije 
Kozjansko.

DECEMBER

Z delom v Zdravstvenem domu Šentjur je 
pričela zdravnica iz Ljubljane, ki je pre-
vzela delo v splošni ambulanti zdravstvene 
postaje na Planini.

Občina Šentjur je bila koordinator in po-
krovitelj programa z nazivom Ta veseli dan 
kulture, ki se je odvil 2. in 3. decembra. 
Na Planini je bil predstavljen nov doku-
mentarni zapis Kozjansko žari, ki zajema 
časovno obdobje druge svetovne vojne, v 
Loki pri Žusmu pa Loški lestenec.

Prvo decembrsko nedeljo sta Občina Šen-
tjur in RA Kozjansko izvedli četrto prire-
ditev Prostovoljec/prostovoljka Občine 
Šentjur.

Župan je imenoval tretjega podžupana, 
Florjana Cveta Erjavca, ki tako kot 
podžupana Jože Korže in Jože Artnak 
funkcijo opravlja nepoklicno, predvsem na 
področju družbenih dejavnosti.

Sredi decembra sta župan Občine Šentjur 
mag. Štefan Tisel in zdaj že nekdanji direk-
tor Zavoda za zdravstveno varstvo Celje dr. 
Ivan Eržen podpisala Pogodbo o pripravi 
dolgoročnega načrta za ohranitev in krepi-
tev zdravja prebivalcev v Občini Šentjur.

 

Občina Šentjur je prejela priznanje Sloven-
ske turistične organizacije za prizadevno 
in kakovostno urejanje lokalne turistične 
ponudbe na uradnem slovenskem turistič-
nem portalu www.slovenia.info.

S položitvijo venca 20. decembra lani, na 
dan, ko je minilo 100 let od smrti Benjami-
na Ipavca, se je simbolično končalo Ipav-
čevo leto 2008 v Šentjurju.

 JANUAR

Na Razvojni agenciji Kozjansko je pričela 
delovati Mladinska informacijska pisarna, 
ki nudi brezplačno pomoč in svetovanje 
mladim ter društvom.

Na OŠ Hruševec Šentjur so odprli prvi 
Apple regionalni trening center v Sloveniji. 
Učencem, učiteljem in drugim občanom je 
za delo in izobraževanje na voljo 8 zmoglji-
vih iMac računalnikov.

Prvič doslej je Občina Šentjur omogočila 
vrtčevsko varstvo na Prevorju.

FEBRUAR

V organizaciji Občinske zveze prijateljev 
mladine Šentjur je v občinski sejni dvorani 
zasedal 19. občinski otroški parlament na 
temo Ljubezen in spolnost.

V počastitev slovenskega kulturnega pra-
znika je bila v šentjurskem kulturnem 
domu osrednja občinska prireditev, ki jo je 
pripravilo Literarno društvo Šentjur.

Dneva odprtih vrat muzejskih zbirk se je 
8. februarja 2009 udeležilo 122 obiskoval-
cev.

V šentjurskem kulturnem domu je bila pri-
reditev Športnik leta 2008, kjer so podelili 
priznanja v različnih kategorijah.

Župan je potrdil predlog za dodelitev šti-
pendij oz. subvencij, ki ga je pripravila ko-
misija za štipendiranje.

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slove-
nije je pričel z deli restavriranja stebraste-
ga znamenja iz Marije Dobja.

MAREC

Ob svetovnem dnevu Civilne zaščite je bila 
v sodelovanju s štabom Civilne zaščite za 
Zahodno Štajersko v šentjurskem kultur-
nem domu regijska slovesnost.

Našo občino je obiskal minister za šolstvo 
in šport, dr. Igor Lukšič. Namen sestanka 
je bil seznaniti ministra z možnostmi uved-
be novih šolskih programov na ŠC Šentjur 
in ureditvijo zemljiškega stanja ter o pre-
nosu zemljišč in zgradb na ŠCŠ.

V Občinski upravi Občine Šentjur so bili iz-
delani predlogi ukrepov za racionalizacijo 
izvajanja procesov s poudarkom na zmanj-
ševanju stroškov.

 

Izveden je bil tradicionalni pohod v spomin 
žrtvam na Resevni. Pred spomenikom so 
učenci Osnovne šole Franja Malgaja Šen-
tjur pripravili kulturni program.

Direktor potniškega prometa pri Sloven-
skih železnicah Boštjan Koren in podžupan 
Florjan Cveto Erjavec sta podpisala spora-
zum o medsebojnem sodelovanju Občine 
Šentjur in Slovenskimi železnicami.

APRIL

V šentjurskem Zgornjem trgu je potekala 
tradicionalna rez potomke stare trte - 
modre kavčine, najstarejše vinske trte na 
svetu, katere cepič je Občina Šentjur pred 
13 leti prejela v dar od Mestne občine Ma-
ribor.

V prostorih nekdanje lekarne so bili name-
nu predani prostori za izvajanje preventiv-
ne zdravstvene dejavnosti.

Na podružnični osnovni šoli na Blagovni so 
odprli mladinske prostore.

 

Od 15. aprila do 3. maja je potekala osre-
dnja občinska turistična prireditev Šen-
tjurjevo 2009. Na uvodni prireditvi je bilo 
razglašeno letošnje protokolarno Ipavčevo 
vino Občine Šentjur.

 

MAJ

Ob 90. obletnici smrti borca za severno 
mejo nadporočnika Franja Malgaja sta na 
Mestnem trgu pred njegovim spomenikom 
v Šentjurju Domoljubno društvo Franjo 
Malgaj Šentjur in Občina Šentjur pripravili 
proslavo.

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem pro-
metu Občine Šentjur je na Ponikvi pripravil 
občinsko tekmovanje Kaj veš o prometu.

 

Izveden je bil projekt mednarodne mla-
dinske izmenjave in srečanje prijateljskih 
občin Šentjur, Saint Florent sur Cher iz 
Francije ter Neu Anspach iz Nemčije. 120 
gostov je sprejelo 47 družin iz vse občine.

 

Našo občino je obiskal direktor Direkcije 
Republike Slovenije za ceste. Pogovor je 
tekel o dinamiki izvedbe projektov. Izpo-
stavljeno je bilo tudi izvajanje ukrepov za 
odpravo nekaterih t. i. črnih točk na držav-
nih cestah v občini.

Izpeljan je bil drugi Teden zdravega me-
sta in Lokalne akcijske skupne za prepre-
čevanje zasvojenosti z drogami, v okviru 
katerega je bil prvič organiziran dan brez 
avtomobila v občini Šentjur.

Na Osnovni šoli Franja Malgaja Šentjur so 
obeležili 100-letnico zgradbe ter 240-le-
tnico organiziranega osnovnega šolstva v 
naši občini.

Ob Osnovni šoli Hruševec Šentjur sta bili 
namenu predani dve igrišči za odbojko na 
mivki.

2008	–	Ipavčevo	leto	v	Šentjurju 2009	

Odprtje zdravstvene učilnice Povorka - Jurjevanje 2009Med v vrtcu Rez trte Modre KavčineApple center Hruševec Predstava ob 100-letnici OŠ Franja Malgaja

2009
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MAJ

Na regijskem preverjanju usposobljenosti 
ekip prve pomoči je bila kombinirana ekipa 
Območnega združenja Rdečega križa Šen-
tjur in Gasilske zveze Šentjur med 15 eki-
pami najboljša.

JUNIJ	

Župan Štefan Tisel je z vodstvom Gasilske 
zveze Šentjur podpisal aneks k Pogodbi o 
opravljanju gasilske javne službe.

Na območju občine Šentjur sta po zaklju-
čenem izobraževanju s polnimi pooblastili 
pričela delovati dva občinska redarja.

Društvo podeželske mladine je na Slomu 
pri Ponikvi organiziralo regijske kmečke 
igre.

V občinski upravi je bila uspešno izvede-
na kontrolna presoja po standardu ISO 
9001:2000.

 

V Gorici pri Slivnici je bilo srečanje borcev 
in aktivistov Kozjanskega odreda ter bor-
cev in aktivistov Kozjanskega.

 

Na športnem igrišču v Šedini je bila 
prireditev ob prazniku Krajevne skupnosti 
Dramlje.

S koncertom učenk in učencev medna-
rodno priznane sopranistke, domačinke 
Urške Arlič Gololičič, je bil svečano odprt 
zunanji prireditveni prostora ob Ipavčevi 
hiši.

 

Župan in direktor občinske uprave sta v 
Domu starejših Šentjur obiskala nekdanje-
ga predsednika Skupščine Občine Šentjur 
pri Celju Vlada Gorjupa ter mu ob 80-letnici 
zaželela vse najboljše.

Na predvečer dneva državnosti je bila v 
športni dvorani OŠ Hruševec Šentjur osre-
dnja občinska prireditev ob dnevu držav-
nosti. Program je pripravil Pihalni orkester 
Šentjur.

JULIJ

Na območju mesta Šentjur je bila v začet-
ku julija postavljena turistična in druga 
signalizacija, ki označuje pomembnejše 
javne ustanove, turistično ponudbo in 
največje podjetje. Septembra bodo na ne-
katerih vstopih v občino postavljene tudi 
obvestilne table, ki bodo označevale ob-
močje občine.

Na Svetem križu pri Planini je bilo jubilej-
no 10. Klumpanje, ki se ga je udeležilo več 
tisoč ljudi.

Poveljnik Gasilske zveze Šentjur Martin 
Cmok in župan Štefan Tisel sta podpisala 
novo kategorizacijo prostovoljnih gasil-
skih društev.

Občinska uprava je uvedla blagajniško po-
slovanje za plačevanje upravnih taks.

 

AVGUST

V okviru projekta Bioregija - regija naravne 
pestrosti so bile na območju sedmih občin 
območja od Pohorja do Bohorja kot eden 
izmed rezultatov postavljene turistično-
informativne table.

SEPTEMBER

Ob začetku novega šolskega leta je bila 
vsem šestim osnovnim šolam v občini Šen-
tjur poslana županova poslanica.

S 1. septembrom je 12 otrok iz oddelka 
prve starostne skupine začelo obiskovati 
novoodprti oddelek na Blagovni.

V okviru občinskega praznika sta bila od-
prta Centralna čistilna naprava Šentjur in 
Podjetniški inkubator Šentjur.

Ob 270-letnici rojstva je občina izdala knji-
žico o življenju in delu Mihaela Zagajška 
avtorja Toma Goloba, ki je bila predstavlje-
na na prireditvi v OŠ Ponikva.

Župan je z izbranim izvajalcem podpisal 
pogodbo o posodobitvi igrišča pri OŠ 
Slivnica.

V Krajevni skupnosti Blagovna je bilo 
izvedenih več prireditev ob letošnjem 
krajevnem prazniku.

Pred meseci je preminil mednarodno uve-
ljavljeni slikar Goce Kalajdžiski, rojen leta 
1941. V 80-ih letih prejšnjega stoletja je bil 
član uredništva in urednik Utripa, takra-
tnega glasila Občinske konference Socia-
listične zveze delovnega ljudstva Šentjur 
pri Celju.

Podpis pogodbe za obnovo telovadnice 
OŠ Franja Malgaja Šentjur

2009	

Nastopajoči na Ipavčevem vrtuGlavna pisarna Očine Šentjur
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Projekt Celostno urejanje odvajanja in či-
ščenja komunalnih odpadnih voda in va-
rovanje vodnih virov na povodju Savinje 
– Projekt Šentjur, ki obsega več faz in se iz-
vaja na področju varovanja okolja – varstvo 
voda, je zagotovo največji projekt v občini 
do sedaj. Je sestavni del celovite operacije 
urejanja povodja Savinje, ki vključuje iz-
vedbo ustreznih čistilnih naprav in kana-
lizacijskih sistemov s ciljem varovanja in 
zaščite vodnih virov in zmanjšanja vplivov 
na okolje. S širitvijo naselij, poselitvenih 
območij in vodovodnega omrežja se namreč 
stalno povečuje problematika neurejenega 
načina odvajanja in čiščenja komunalnih 
odpadnih voda. Projekt je financiran par-
tnersko v trikotniku Evropske Unije iz Ko-
hezijskega sklada, Republike Slovenije in 
Občine Šentjur. 

V okviru prve faze izgradnje celotnega sis-
tema je Občina Šentjur ob cesti med nase-
ljema Hruševec in Vrbno, na levem bregu 
vodotoka Voglajne zahodno od Šentjurja, 
zgradila Centralno čistilno napravo Šentjur 
kapacitete 13.000 populacijskih enot, ki bo 
reševala odvajanje in čiščenje komunalnih 
odpadnih voda za mesto Šentjur in pripada-
joče gravitacijsko območje, ki zajema naselja 
južno od avtoceste: Ponikvo, Vrbno, Stopče 

in Gorico pri Slivnici. Komunalne odpadne 
vode se bodo preko obstoječih in novih kana-
lizacijskih vodov vodile na centralno čistilno 
napravo iz mesta Šentjur in bližnjih naselij 
Stopče, Črnolica, Gorica pri Slivnici, Lokarje 
in Vrbno. Poskusno obratovanje čistilne na-
prave se bo pričelo konec septembra. Prva 
faza projekta, katere rok za izvedbo del je bil 
podaljšan za 70 dni, je poleg izgradnje čistil-
ne naprave vključevala izgradnjo kanaliza-
cijskega sistema na območju občine Šentjur 
v skupni dolžini 10.485 metrov. Kanaliza-
cijsko omrežje je zasnovano delno kot ločen 
sistem (pri načrtovanju novih kanalizacijskih 
sistemov), ostalo pa kot mešan sistem kana-
lizacije z razbremenilniki, zadrževalnimi ba-
zeni, dušilnimi elementi in črpališči. 
V letu 2008 je občinski svet sprejel Odlok o 
odvajanju in čiščenju komunalne in padavin-
ske odpadne vode v 
občini Šentjur, na 
podlagi katerega je 
na območju, kjer je 
na novo zgrajena 
javna kanalizacija, 
obvezna priključi-
tev na javno kana-
lizacijsko omrežje v 
dvanajstih mesecih od dneva, ko uporabnik 
prejme obvestilo. Uporabniki, ki so že priklju-
čeni na javno kanalizacijo, pa morajo v roku 
šestih mesecev po prejemu obvestila opustiti 
greznice z iztokom. Priključitev je obvezna za 
vse uporabnike, katerih dolžina kanalizacij-
skega priključka je od zbirnega jaška odda-
ljena 0,02 PE/m, odvajanje odpadnih voda 
pa je možno brez prečrpavanja, vrtanja pod 
avtocesto ali železnico. Uporabnik mora pred 
priključitvijo z izvajalcem skleniti pogodbo o 
izvajanju storitev gospodarske javne službe, 
lastnik pa mora ob priključitvi na javno kana-
lizacijo opustiti greznice z iztokom in vodo-
tesne greznice v skladu s predpisi na lastne 
stroške in izvajalcu omogočiti nadzor nad 
kanalizacijskim priključkom in revizijskim 
jaškom. Vendar pa se greznica ne opusti, če 
se javna kanalizacija ne zaključi z ustrezno 
čistilno napravo. Smernice za opustitev in 

sanacijo greznic poda izvajalec.
Za izvajanje javne gospodarske službe od-
vajanja odpadne vode v občini Šentjur je 
pristojno podjetje JKP Šentjur, Javno komu-
nalno podjetje, d. o. o., ki bo upravljalo z jav-
no kanalizacijo in čistilno napravo ter vzpo-
stavilo kataster javne kanalizacije in vodilo 
evidenco priključkov na javno kanalizacijo 
malih komunalnih čistilnih naprav in vodote-
snih greznic ter evidenco o praznjenju vodo-
tesnih greznic in malih komunalnih čistilnih 
naprav. Praznjenje le-teh pa lahko opravljajo 
tudi drugi usposobljeni izvajalci.

Na javnem razpisu je bil za izdelavo projek-
ta prve faze, to je izgradnje čistilne naprave 
in kanalizacijskega omrežja, izbran izvaja-
lec Hidroinženiring, d. o. o. Ljubljana, za 
strokovno svetovanje in nadzor pa izvajalec 

Projekt d. d. Nova 
Gorica. Vrednost 
navedenega pro-
jekta je približno 
6.550.000 EUR, pri 
čemer je struktura 
sredstev za finan-
ciranje sledeča: 
61,99 % sredstev iz 

naslova evropskega kohezijskega sklada, 28 
% državnih sredstev (Ministrstvo za okolje in 
prostor), 10 % sredstev pa zagotovi Občina 
Šentjur. 

V drugi fazi izvajanja projekta, ki je v Načrtu 
razvojnih programov Občine Šentjur oprede-
ljena v letih do 2012, bo zgrajenih skoraj 24 
km kanalizacijskih vodov na novo zgrajeno 
Centralno čistilno napravo Šentjur in na že 
zgrajene čistilne naprave v Dramljah, Blagov-
ni in na Planini. Glavnina območja Ponikve se 
s transportnim vodom odvaja na čistilno na-
pravo v Šentjur. Vrednost druge faze projekta 
je ocenjena na 5,5 mio EUR.

Tretja faza bo obsegala izgradnjo malih či-
stilnih naprav pod 50 populacijskih enot in 
pripadajočih kanalizacijskih vodov in se bo 
izvajala po letu 2012.

Zgradili kanalizacijski 
sistem v skupni dolžini 
10.485 metrov

Operacijo »Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in 
varovanje vodnih virov na povodju Savinje« delno financira Evropska unija, in sicer iz 
Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske 
in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, v okviru prednostne usmeritve 
»Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda«, ker prispeva k doseganju ciljev v 
zvezi z okoljem, določenih v okviru razvojne prioritete »Varstvo okolja-področje voda.«

Centralna	čistilna	
naprava	največja	
investicija	Občine	
Šentjur

Položitev temeljnega kamena

Odprtje Centralne čistilne naprave Šentjur 18. septembra 2009



Prostor, okolje in komunalaProstor, okolje in komunala

1� Informator       september �009 13 september �009       Informator

Prostor, okolje in komunalaProstor, okolje in komunala

1� Informator       september �009 13 september �009       Informator

Za čiščenje črnih odlagališč je v primeru, ko 
storilec ni znan, odgovoren lastnik zemljišča 
na katerem se takšno odlagališče nahaja, in 
ga mora sanirati na lastne stroške. 

Novih črnih odlagališč ni zaslediti, nekaj 
manjših pa je bilo zaradi aktivnosti komu-
nalno-cestnega inšpektorja in krajevnih 
skupnosti že odstranjenih. Največja težava 
so velika stara odlagališča, za katera je težko 
oglobiti lastnika in od njega celo zahtevati 
odstranitev odpadkov, saj njihovi nastanki 
segajo tudi več desetletij nazaj.

Aktivni	v	boju	s	črnimi	
odlagališči

Tudi v občini Šentjur črna odlagališča žal še 
niso preteklost. Pojavljajo se predvsem v 
gozdovih, grmovju in bregovih vodotokov. 
Zanje je značilno, da je na podeželju večje 
število manjših, medtem ko je ob večjih na-
seljih odlagališč sicer manj, vendar so ta lah-
ko večja. Takšen primer je denimo veliko črno 
odlagališče v gozdu nad Šolskim centrom 
Šentjur. Na črnih odlagališčih prevladujejo 
komunalni, kosovni in gradbeni odpadki, še 
posebej zaskrbljujoča pa je prisotnost nevar-
nih odpadkov.

Občinski	prostorski	
načrt	je	v	
zaključni	fazi

Občinski prostorski načrt je najpomembnejši 
dokument, ki opredeljuje možnosti razvoja 
občine. Določa glavne štiri kategorije na-
menske rabe zemljišč, in sicer zazidljiva, 
kmetijska, gozdna in ostala zemljišča. Veliko 
težav pri pripravi takega obsežnega doku-
menta predstavlja nenehno se spreminjajoča 
zakonodaja na tem področju.

Izdelava načrta je v polnem teku. Trenutno 
se za 484 predlogov pridobiva mnenja sogla-
sodajalcev. Po uskladitvi in pridobitvi vseh 
končnih mnenj bo sledila javna razgrnitev, 
nato pa dvofazni postopek sprejema na sejah 
Občinskega sveta Občine Šentjur.

Navezovalna	cesta	
Dramlje–Šentjur	
–	rešitev	za	tranzitni	
promet

Navezovalna cesta, ki bo povezala avtocesto 
A1 Šentilj–Koper od izvoza Dramlje do Šen-
tjurja je gotovo največji cestni projekt v ob-
čini Šentjur v naslednjih letih. Z njo želimo 
na eni strani razbremeniti dosedanjo cesto 
Dramlje–Šentjur prometne obremenjeno-
sti in s tem negativnega vpliva osebnega in 
predvsem tovornega tranzicijskega prometa 
na kvaliteto življenja prebivalcev naselij Tr-
novec, Dole, Lokarje in mesto Šentjur. 

V lanskem letu so bile pripravljene različne 
variante poteka navezovalne ceste, od ka-
terih je bila po strokovni plati najbolj spre-
jemljiva tako imenovana modra varianta. Ob 
pripombah krajanov Kamenega na potek te 
trase skozi kamensko dolino se je modra vari-
anta optimizirana, tako da je postala spreje-
mljivejša. Umestitev v prostor še poteka, pri 

Vključevanje	novih	
gospodinjstev	v	
organiziran	odvoz	
odpadkov

Konec lanskega leta je bilo v organizirane od-
voze odpadkov vključenih samo 55 % vseh 
gospodinjstev. Ob izteku prejšnjega leta so 
krajevne skupnosti začele s pozivi občanom k 
podpisu pogodb za odvoz odpadkov z izvajal-
cem družbo za ravnanje z odpadki Simbio, d. 
o. o. Doslej so ta poziv poslale krajevne sku-
pnosti Blagovna, Dramlje, Ponikva, Prevorje 
in Slivnica pri Celju, ostale pa bodo to storile 
do konca letošnjega leta.

V skladu z določili Odloka o ravnanju s ko-
munalnimi odpadki v Občini Šentjur pri Celju 
(Uradni list RS, št. 4/98) bodo vsa gospodinj-
stva, ki ne bodo podpisala pogodbe o odvozu 
odpadkov z družbo Simbio d.o.o., predana v 
obravnavo komunalno-cestnemu inšpektor-
ju. V pripravi je tudi nov odlok o ravnanju s 
komunalnimi odpadki, ki bo povišal globe za 
vse kršitelje.

Junija letos je občinski svet dal soglasje k 
spremembi cen ravnanja z odpadki. Za upo-
rabnike storitev odvoza odpadkov spremem-
ba cene pomeni, da se bo za 4-kratni mesečni 
odvoz 120-litrske posode strošek povečal za 
3,65 EUR mesečno, za odvoz 240-litrske po-
sode pa za 7,24 EUR. Nove cene so pričele 
veljati s 1. septembrom.

V jesenskem času bodo krajevne skupnosti 
organizirale odvoz kosovnih odpadkov. Svo-
je krajane bodo o tem obvestile na krajevno 
običajen način.

čemer si želimo poiskati rešitev, sprejemljivo 
za prizadete krajane, hkrati pa zadostiti po-
gojem investitorja, t. j. države.

Navedena trasa je tudi ena od variant 3. ra-
zvojne osi skozi Kozjansko od Dramelj, preko 
Šentjurja, Dobja, Planine pri Sevnici do Bo-
štanja v sevniški občini. 

RAJSKO ZEMLJIŠÈE. GRAJSKI LOG II.
Med mestnim vrvežem in podeželsko idilo.

INFORMACIJE:
tel.: 03 747 13 34, 747 13 23
www.sentjur.si
obcina.sentjur@sentjur.si

ZAGOTOVITE SI SVOJE ZEMLJIŠCE V PRELEPEM

NARAVNEM OKOLJU NA BLAGOVNI.

Ponujamo komunalno ure jena
zemljišèa za gradnjo indvidualnih
stanovanjskih hiš v velikosti od 500 do

2
1000 m

Z nakupom zemljišèa za svoj dom
boste imeli vse na dosegu roke:

100 m do športnega parka,

100 korakov do svojega

ribnika,

5 min vožnje do Celja ali 

Šentjurja,

2 min hoje do osnovne šole,

200 m do jahalnega kluba.
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Regionalni	center	za	
ravnanje	z	odpadki	v	
polnem	delovanju

Občina Šentjur je bila ena prvih, ki je pri-
stopila k projektu Regionalni center za 
ravnanje z odpadki oz. RCERO, kjer zdaj 
sodeluje 24 občin z območja savinjske 
statistične regije. 

Julija letos je potekel rok za vzpostavitev 
15 načrtovanih regijskih centrov, trenu-
tno pa deluje le celjski. 

Celotna vrednost RCERO Celje je 58,5 mio 
EUR. Več kot polovico sredstev je prispe-
vala EU. 

RCERO se financira iz zbranih odpadkov 
in od prodaje sekundarnih surovin, sesta-
vljajo pa ga naslednje faze:
• kompostarna za biorazgradljive od-
padke, sortirnica ločeno zbranih frakcij, 
demontaža kosovnih odpadkov, odla-
gališče preostanka odpadkov (vrednost 
investicije: 21,5 mio EUR),
• objekt mehansko-biološke obdelave 
odpadkov (odprtje maj 2009),
• Toplarna Celje (januarja pričetek po-
skusnega delovanja, julija so prvi kilo-
vati elektrike že v omrežju; na http://
www.toplarna-ce.si je možen sproten 
vpogled izpustov emisij v zrak).

Projekt RCERO Celje koordinira javno pod-
jetje, ki se je preimenovalo iz Javnih na-
prav v Simbio. 
Družba Simbio je lanskega avgusta razši-
rila območje zbiranja bioloških odpad-
kov tudi na Občino Šentjur. 

Ekološki	otoki	v
občini	Šentjur

Krajevna skupnost Blagovna
Dole – pri gasilskem domu 
Primož – pri avtobusnem postajališču
Proseniško – pri igrišču POŠ Blagovna
Proseniško – Brezje, odcep proti Jagru

Krajevna skupnost Dolga Gora
Dolga Gora – pri železniški postaji 

Krajevna skupnost Dramlje
Marija Dobje – pri avtobusnem 
postajališču
Trnovec – pri avtobusnem postajališču 

Krajevna skupnost Grobelno
Grobelno 100 – pri pošti
Stopče 30 č - ob cesti v Spodnji Vrh (pri 
Dobnikovih)

Krajevna skupnost Kalobje
Kalobje – nasproti zgornjega gostišča

Krajevna skupnost Loka pri Žusmu
Dobrina – pri nekdanji šoli
Hrastje – ob odcepu za Košnico in Žegar
Loka pri Žusmu – pri trgovini

Krajevna skupnost Planina pri Sevnici
Planina pri Sevnici – pri avtobusnem 
postajališču
Planina pri Sevnici – pri stavbi krajevne 
skupnosti
Šentvid pri Planini – nasproti gostišča

Krajevna skupnost Ponikva
Hotunje – nasproti gostišč

Ostrožno – parkirišče pri železniškem 
postajališču
Ponikva 48 a – nasproti novega parkirišča
Ponikva – pri osnovni šoli

Krajevna skupnost Prevorje
Lopaca – pri odcepu za sv. Ano
Žegar – parkirišče pred gostiščem

Krajevna skupnost Slivnica pri Celju
Gorica pri Slivnici – pri avtobusnem 
postajališču
Gorica pri Slivnici – pri osnovni šoli
Gorica pri Slivnici – pri blokih
Javorje – križišče (pri Kosaberjevih)
Paridol – pri avtobusnem postajališču 
Slivnica pri Celju – pri gasilskem domu
Voduce – v gozdu pri baraki
V načrtu so ekološki otoki v Bukovju, 
Javorju (Žurej) in Voducah (Njivice).

Krajevna skupnost Šentjur mesto
Cesta Miloša Zidanška 8 – ob garažah
Cesta Miloša Zidanška 9 – ob garažah
Cesta na Kmetijsko šolo – pri igrišču 
ŠC Šentjur
Cesta na Kmetijsko šolo – pri vrtnariji 
ŠC Šentjur
Cesta Valentina Orožna – ob ograji hotela
Cesta Valentina Orožna 9–10 – eko otok
Kameno – pri cerkvi na Botričnici ob cesti 
Kameno–Botričnica 
Mestni trg 10 – za upravno stavbo
Na Lipico – ob ograji športnega parka
Ulica Dušana Kvedra 34a – nasproti bloka 
Ulica Dušana Kvedra 40 – ob gostišču
Ulica skladateljev Ipavcev 2 – pri osnovni 
šoli
Ulica skladateljev Ipavcev – Zgornji trg, 
med gostiščema

Krajevna skupnost Šentjur – Rifnik
Cesta Kozjanskega odreda – pri igrišču
Tartinijeva ulica – odcep pri Hvalcu

Krajevna skupnost Vrbno – Podgrad
Vrbno – ob lokalni cesti Vrbno–Videž pri 
Orožnu 

Medobčinski	
inšpektorat	in	
občinsko	redarstvo

Komunalno-cestni inšpektor in občinska 
redarja delujejo v okviru Medobčinskega 
inšpektorata občin Dobrna, Oplotnica, 
Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Voj-
nik in Zreče.

Komunalno-cestni inšpektor: Božidar 
Rezar 
Uradne ure, namenjene poslovanju s 
strankami, na sedežu Občine Šentjur, pi-
sarna št. 309., SRE 8.00–12.00. 
Informacije:
- tel.: (03) 747 13 92,
- telefaks.: (03) 574 34 46,
- mob. št.: 031 685 57,
- e-pošta: bozidar.rezar@gmail.com.

Inšpekcijsko nadzorstvo se izvaja v obli-
ki: 
- rednih in izrednih pregledov, 
- kontrolnih inšpekcijskih pregledov v pri-
merih naložene odprave nepravilnosti, 
- koordiniranih akcij z ostalimi inšpekto-
rati in policijo, 
- pogoste prisotnosti na terenu in 
- preventivnega delovanja s sprotnim 
opozarjanjem na predpisane obveznosti.

Na območju Občine Šentjur je v letu 2008 
komunalno-cestni inšpektor opravil 114 
inšpekcijskih ogledov, od tega: 13 na 
področju javnega reda in miru ter videza 
naselij, 5 na področju zapuščenih vozil, 
9 na področju komunalnih odpadkov, 53 
s področja cest, 28 s področja odvajanja 
odpadnih voda, 13 s področja parkiranja, 
5 z ostalih področij in 2 ogleda, ki se nista 
nanašala na upravno zadevo.

Zaključenih je bilo 9 zadev s področja 
javnega reda in miru, 5 zadev s področja 
odpadkov, 9 zadev s področja posegov v 
varovalni pas cest, 8 s področja vodovoda 
in kanalizacije, 24 s področja parkiranja in 
1 z ostalih področij. Pristojnim inšpekcij-
skim službam ali ostalim organom je bila v 
reševanje odstopljena 1 zadeva.

Junija sta s polnimi pooblastili pričela 
delovati dva občinska redarja. Pri svojem 
delu nosita uniformo. Za kršitve izrekata 
opozorila ali izdajata plačilne naloge za 
plačilo glob.

Občinska redarja: Boštjan Krajcar in 
Damjan Vahter
Uradne ure, namenjene poslovanju s 
strankami, na sedežu Občine Šentjur, 
pisarna št. 309., SRE 13.00–16.00. 
Informacije:
- tel.: (03) 747 13 92,
- felefaks.: (03) 574 34 46,
- mob. št.: 031 764 364,
- e-pošta: bostjan.krajcar@gmail.com,
- mob. št.: 051 315 842,
- e-pošta: damjan.vahter@gmail.com.

Pristojnosti: nadziranje javnega reda in 
miru, nadziranje določil Zakona o varno-
sti cestnega prometa in vseh ostalih občin-
skih odlokov.

Za izvajanje operativnih nalog redarjev 
na terenu je bil sprejet Občinski program 
varnosti Občine Šentjur. Podlaga za iz-
vajanje nalog je ocena varnostnih razmer 
in varnostne potrebe, ki obstajajo na tem 
območju. Program obsega šest ciljev, ki 
na celovit način urejajo kvaliteto varnosti 
v občini. Zasnovan je razvojno in ima na-
ravo priporočil ter programskih smernic, 
ki se bodo lahko realizirala skozi letne 
načrte dela občinskih redarjev in razpo-
ložljivih finančnih sredstev, ki jih občina 
namenja za to področje dela. 

V letu 2008 
inšpektor opravil 
114 ogledov

Inšpektor opozarja! 

• Prepovedano je orati v razdalji 4 m od ceste v smeri proti njej ali v širini 1 
m od ceste vzporedno z njo. Zagrožena globa za fizične osebe je 200 EUR.

• Prepovedano je puščati ali metati na cesto kakršne koli predmete ali 
sneg, razsipati po cesti sipek material ali kako drugače onesnaževati cesto. 
Globa za fizične osebe za navedeni prekršek je 200 EUR.

• Na cestah je prepovedano obračati živali, traktorje, pluge ter drugo 
kmetijsko orodje in stroje. Zagrožena globa za fizične osebe je 200 EUR.

• Prepovedano je zažigati odpadke ali kuriti v bližini stavb ali drugih 
objektov tako, če to moti okolico s smradom ali dimom. Predvidena globa 
je 125,19 EUR.
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strativne storitve in svetovalne storitve 
(e-VEM storitve, vavčerske storitve, pod-
jetniško in poslovno svetovanje, finančno 
in davčno svetovanje, pravno svetova-
nje, kadrovsko svetovanje, marketinško 
svetovanje, pomoč pri pripravi vlog za 
(so)financiranje dejavnosti inkubiranih 
podjetij, pomoč pri iskanju poslovnih 
partnerjev za inkubirana podjetja – mat-
chmaking, organizacijo delavnic, srečanj, 
predstavitev, seminarjev …

Vse podjetnike na začetku svoje poslovne 
poti vabimo, da se oglasite na našem se-
dežu: Podjetniški inkubator Šentjur, Mestni 
trg 2, 3230 Šentjur, telefon: 747 18 00, 
e-pošta: sentjur@inkubator-rs.si.

PODJETNIŠKI	
INKUBATOR	ŠENTJUR

Občina Rogaška Slatina je skupaj s pro-
jektnim partnerjem Občino Šentjur v letu 
2007 uspešno kandidirala za evropska 
sredstva s projektom Mrežni podjetniški 
inkubator Obsotelja in Kozjanskega. 

Skupna vrednost projekta, ki se izvaja 
v okviru Operativnega programa krepi-
tve regionalnih razvojnih potencialov 
za obdobje 2007–2013, razvojne priori-
tete »Razvoj regij«; prednostne usmeri-
tve »Regionalni razvojni programi«, je 

1.420.534 EUR, od tega vrednost nalož-
be v enoto podjetniškega inkubatorja v 
občini Rogaška Slatina znaša 1.060.534 
EUR, od tega kar 788.200 EUR predstavlja 
sofinanciranje SVLR, vrednost naložbe v 
enoto podjetniškega inkubatorja v občini 
Šentjur pa 360.000 EUR, katerega znesek 
sofinanciranja SVLR 255.002 EUR.
Mrežni podjetniški inkubator Obsotelja 
in Kozjanskega zajema vzpostavitev dveh 
enot inkubatorja, in sicer v Rogaški Slatini 
in v Šentjurju. V letu 2007 je bil izveden 

odkup objekta na Prvomajski 35 v Rogaški 
Slatini, v letu 2008 pa se je objekt pre-
novil in opremil. Celotna površina v dveh 
etažah znaša 1.069 m2 bruto površine. 
Prenovo in opremljanje manjše šentjurske 
enote pa smo zaključili v tem mesecu. 

Podjetniški inkubator Šentjur, ki obse-
ga skupno 240 m2 urejenih in sodobno 
opremljenih poslovnih površin, razpolaga 
s sedmimi različno velikimi pisarniškimi 
prostori, namenjenimi inkubiranim pod-
jetjem, sprejemno pisarno, prostori na-
menjenimi delovanju mladinskega pod-
jetniškega inkubatorja, in konferenčno 
sobo, namenjeno izobraževanjem, pred-
stavitvam, poslovnim srečanjem.

Poleg nudenja ustrezne infrastrukture bo 
inkubator nudil tudi finančno-admini-

LEADER	–	priložnost	
za	črpanje	evropskih	
sredstev	za	razvoj	
podeželja

Program razvoja podeželja RS ponuja 
možnosti črpanja nepovratnih sredstev 
za razvoj kmetijstva in podeželja skozi 
različne ukrepe štirih osi. Medtem ko so 
za posameznike, kmetije, podjetja in in-
stitucije namenjena predvsem sredstva 
prvih treh osi, je 4. os oz. os LEADER na-
menjena vzpostavljenim delujočim lokal-
nim akcijskim skupinam, da same izberejo 
projekte, ki so zanje pomembni in bodo 
prispevali k realizaciji ciljev, ki so si jih za-
stavile v lokalnih razvojnih strategijah. 

Za izvedbo lokalne razvojne strategije skr-
bi upravljavec LAS Od Pohorja do Bohorja 
(LAS), t. j. Razvojna agencija Kozjansko, 
ki skrbi za delovanje LAS. 

Projekti, ki jih LAS pripravlja ter v primeru 
odobritve tudi izvaja, so rezultat aktivne-
ga sodelovanja posameznikov, društev, 
zavodov, podjetij, kmetij … ter odražajo 
dejanske potrebe posameznega okolja in 
njihove rešitve, h katerim bo prispevala 
realizacija projekta. 
LAS zajema območje Dobja, Dobrne, 
Oplotnice, Slovenskih Konjic, Šentjurja, 
Vitanja in Zreč in je pripravila že 27 pro-
jektov, od tega so 4 zaključeni, 12 jih je 
v izvajanju, 11 projektov v skupni višini 
399.278,00 pa se v septembru oddaja na 
MKGP kot del Letnega izvedbenega načrta 
za leto 2010.

LAS izbira projekte na vsakoletnem jav-
nem pozivu. Na letošnji poziv, za katerega 
je bilo razpisanih 174.102,00 EUR in se je 

zaključil v juliju, je prispelo 15 projektnih 
prijav v skupni višini 435.858,00 EUR, v 
naslednjem letu pa se načrtuje objava 
javnega poziva v spomladanskih mesecih, 
takrat se bodo tudi zbirale projektne pri-
jave za leto 2011.

Na območju naše občine je bila vzposta-
vljena in označena Guzajeva pohodna 
pot, ki poteka po Prevorju, Planini in 
Dobju in nadgrajen spletni portal Po-
dezelje.com, kjer imajo možnost svo-
je predstavitve podeželski ponudniki z  
območja LAS .

Glavni strateški cilj Programa razvoja kmetijstva in podeželja Občine Šentjur 2009–2013 
je dvigniti kvaliteto življenja prebivalcev z ohranjanjem obstoječih ter razvijanjem novih 
dejavnosti, ki temeljijo na prednostih območja ter z izboljšanjem gospodarske in komunalne 
infrastrukture ustvariti pozitiven ugled območja. 

Na podlagi stanja in izkazanih potreb, si je Občina Šentjur zadala sledeče cilje, s katerimi bo 
prispevala v obdobju 2008–2013 k nadaljnjemu razvoju kmetijstva in podeželja: 
- izboljšanje infrastrukturne opremljenosti podeželja, 
- vključevanje kmetijstva v prostorsko načrtovanje s ciljem ohranjanja kmetijske zemlje in 
varovanja krajine, 
- spodbujanje podjetništva na podeželju ter prestrukturiranja kmetij, 
- ohranjanje obstoječih delovnih mest v primarni kmetijski predelavi in povečanje števila 
zaposlenih z diverzifikacijo dejavnosti na podeželju, 
- razvoj dodatne ponudbe (novih izdelkov, storitev), 
- spodbujanje in krepitev društvene dejavnosti. 

Urejeni in sodobno 
opremljeni poslovni
prostori namenjeni
mladim podjetjem

V naslednjem letu 
se načrtuje objava 
javnega poziva v 
spomladanskih 
mesecih

Trenutno so v izvajanju še trije projekti na 
območju občine Šentjur, in sicer Izboljšaj 
svojo lokalno skupnost, Učne poti po 
Ponikvi ter Vinogradnikova učna klet.

Informacije:
Suzana Zupančič, Jelena Zupanc
RA Kozjansko, upravljalec LAS Od Pohorja 
do Bohorja, Ulica skladateljev Ipavcev 17, 
3230 Šentjur, tel.: 03 747 13 02, e-pošta:  
suzana.zupancic@ra-kozjansko.si, 
jelena.zupanc@ra-kozjansko.si.

Podjetniški inkubator je našel svoj prostor na Mestnem trgu 2

Župan mag. Štefan Tisel, direktorica RA Kozjansko mag. Andreja Smolej in župan občine
Rogaška Slatina mag. Branko Kidrič na odprtju inkubatorja v Šentjurju, ki je bilo 15. septembra
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Na Občini Šentjur se skupaj z Javnim zavo-
dom Vrtec Šentjur že vrsto let trudimo, da 
bi zagotovili prostor za vse otroke, ki jih 
starši želijo vpisati v vrtčevske programe. 
Hkrati pa se zavedamo, da kljub prizade-
vanju vsem otrokom ne moremo zagoto-
viti mest.

Vključenost otrok v vrtčevske programe 
sta v zadnjih desetletjih zaznamovala dva 
mejnika. Prvi je bila dokončna uvedba 
devetletke v šolskem letu 2003/04, dru-
gi pa ukrep države, ki določa, da starši, 
ki imajo istočasno vključenih v vrtcu več 
otrok, plačajo zgolj za prvega vključenega 
otroka. Oba mejnika sta vplivala na števi-
lo otrok, vključenih v vrtčevske programe. 
Medtem ko je uvedba devetletke zmanjša-
la število vključenih otrok, je drugi ukrep 
močno povečal njihovo število. Skladno 
s povečevanjem števila otrok v vrtčevske 
programe smo skupaj z Vrtcem Šentjur od-
pirali nove oddelke po različnih enotah. 

V prihodnjih letih želimo z izgradnjo no-
vih enot vrtca v veliki meri dokončno reši-
ti problem števila otrok, ki trenutno osta-
jajo brez mesta v vrtčevskih programih.

Od 1. junija 2009 naprej cene vrtčevske 
oskrbe znašajo po oddelkih starosti otrok:
- 1–3 let 423,60 EUR,
- 2–4, 2–6, 3–4 let (kombinirani
oddelki) 344,70 EUR,
- 3–6 let 319,12 EUR

Starši otrok plačujejo ceno programov v 
skladu z odločbo o višini plačila vrtca, v 
kateri je naveden plačilni razred oz. od-
stotek plačila cene programa za starše, 
ki je izračunana na podlagi dohodkov 
družine. Tako starši plačajo le del cene (v 
povprečju približno 28 %), razlika do pol-
ne cene je pokrita iz sredstev občinskega 
proračuna oz. iz sredstev državnega pro-
računa za otroke, ki so oproščeni plačila 
vrtca.

Osnovno šolo v novem šolskem letu v šentjurski občini obiskuje 1632 otrok, od katerih je 
173 prvošolcev. V primerjavi z lanskim letom je število osnovnošolskih otrok manjše za 18, 
število prvošolcev pa je letos manjše za 8 otrok.

Šolsko leto Število oddelkov Število otrok
Lokacija odprtja
novega oddelka

2003/04 24 431

2004/05 25 458 Pešnica

2005/06 25 457

2006/07 27 479 Pešnica, Šentjur

2007/08 28 497 Ponikva

2008/09 32 592
Blagovna, Dramlje,
Prevorje, Šentjur

2009/10 33 610 Blagovna

Gibanje števila oddelkov in otrok v zadnjih sedmih letih

Kultura

Občina Šentjur že dolga leta financira 
tako kulturne programe in projekte kot 
tudi investicije. V obdobju od lanskega 
septembra do letos smo izvedli dve večji 
investiciji, in sicer obnovo kulturnega 
doma v Šentvidu pri Planini ter zaklju-
ček investicij v okviru prve faze urejanja 
Zgornjega trga v Šentjurju. Pri slednji 
smo dobili nov pokrit prireditveni prostor 
ob Ipavčevi hiši za organizacijo priredi-
tev.

Kulturni center Šentjur je gotovo pro-
jekt, ki nam bo v prihodnjih letih ena 
izmed prioritetnih nalog. Občina Šentjur 
že danes vlaga velike napore v rešitev pro-
blema kulturnega centra v Šentjurju, saj 
je izgradnja centra neposredno povezana 
s preselitvijo okrajnega sodišča v Šentjur-
ju na novo lokacijo. Skupaj z Ministrstvom 
za pravosodje iščemo ustrezne rešitve.

Občina Šentjur se je pridružila pobudi 
Ministrstva za kulturo skupaj z Društvom 
gledaliških kritikov in teatrologov, da se 
brezposelnim do konca tega leta omo-
goči prost vstop na kulturne prireditve, 
ki so subvencionirane s strani države in 
lokalnih skupnosti. 

Letos je Občinski svet Občine Šentjur sprejel Lokalni program kulture Občine Šentjur za ob-
dobje 2009–2013. Namen programa je določiti temeljne strateške cilje na področju kulture 
ter urediti način izvajanja kulturne politike in spodbuditi nadaljnji razvoj kulture. Program 
postavlja dve glavni prioriteti razvoja kulturne dejavnosti v naši občini, in sicer: 1. priorite-
ta: Oživljanje kulturnega življenja in 2. prioriteta: Vzpostavitev vzvodov za partnerstvo. 
Vsaka izmed prioritet predvideva različne strateške cilje, med katerimi so gotovo glavni cilji 
izgradnja Kulturnega centra Šentjur, ureditev prostorov glasbene šole, oživitev Zgornjega 
trga in vzdrževanje obstoječih objektov za izvajanje kulturne dejavnosti ter vzpostavitev 
partnerstev med različnimi akterji družbenega življenja, predvsem pri povezovanju kultur-
nih institucij in organizacij z vrtcem in šolami, mladimi, turistično dejavnostjo in nenaza-
dnje med njimi samimi.

Vedno	več	otrok	
v	vrtcih

»Operacijo je delno financirala Evropska unija, in sicer iz Evrop-

skega sklada za regionalni razvoj. Operacija se je izvajala v okviru 

Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 

za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Razvoj regij; predno-

stne usmeritve: Regionalni razvojni programi ter javnega razpisa 

za izbor operacij Prvi javni razpis za prednostno usmeritev »Regi-

onalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve 

regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, razvojne 

prioritete »Razvoj regij«.

Oživljamo	Zgornji	trg	v	
Šentjurju

S končanjem prve faze urejanja Zgornjega 
trga smo tako postavili temelje za njego-
vo revitalizacijo. V sklopu tega projekta 
smo tako izvedli naslednja dela:
- objekt Ipavčeve hiše – Ipavčeva 27: pre-
nova fasade, stavbnega pohištva in stre-
he,
- objekt Ipavčeva 26: prenova celotne 
fasade, ostrešja s streho in zamenjava 
stavbnega pohištva, odvodnjavanje,
- parkirišče ob hiši Ipavčeva 17, kjer so že 
v pritličju in kleti urejeni prostori Muzeja 
Rifnik, v mansardi pa prostori Razvojne 
agencije Kozjansko,
- zunanji prireditveni prostor ob Ipavčevi 
hiši,
- ureditev odseka Ipavčeve ulice z javno 
razsvetljavo.

Obnovljen zgornji trg

Nov prireditveni prostor ob Ipavčevi hiši

Odprtje novega oddelka na Blagovni

Število vključenih otrok v vrtec po šolskih letih
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V okviru mednarodnega projekta, ki je na-
stal z namenom oblikovne  predstavitve  
novozgrajenih knjižnic, je bila na podlagi 
izbora Narodne in univerzitetne knjižnice 
v Ljubljani v končnem izboru na spletnem 
portalu librarybuildings.info med šestimi 
slovenskimi izbrana in predstavljena šen-
tjurska knjižnica. 

Na Mestnem trgu se nahaja od septembra 
2006, kjer zavzema prvo in drugo nadstropje 
stavbe, ki jo je zasnovala Barbara Ačanski.
Knjižnica Šentjur ima šest enot, ki premorejo 

okrog 80.000 enot gradiva, in sicer v Dobju, 
Dramljah, Gorici pri Slivnici, na Planini in na 
Ponikvi, osrednja enota v Šentjurju pa se deli 
na mladinski oddelek, oddelek za odrasle in 
domoznanski oddelek ter dislocirano enoto v 
Domu starejših.

V lanskem letu smo ob 100-letnici smrti dveh 
velikih šentjurskih skladateljev Gustava in 
Benjamina Ipavca organizirali sklop prire-
ditev, katerih višek so bili Ipavčevi kulturni 
dnevi 2008. V sklopu Ipavčevega leta 2008 
je bil posnet dokumentarno igrani film, izve-
dli smo cepitev bogatinke – jabolka Gustava 
Ipavca, izšla je zgoščenka klavirske glasbe 
Benjamina Ipavca, prvič smo izvedli izbor 
protokolarnega Ipavčevega vina, izdali ze-
mljevid Po Ipavčevi poti ter predstavitveni CD 
z njuno glasbo, postavili razstavo o njunem 
delu in življenju, Glasbena šola skladateljev 
Ipavcev je ob svoji 40-letnici izvedla koncer-
ta bivših in zdajšnjih učencev, pripravili smo 
simpozij, koncert skladb Benjamina Ipavca, 
zborovski koncert njunih pesmi, uprizorjena 
je bila opera Benjamina Ipavca Teharski ple-
miči, za konec pa je glasbena šola priredila 
slavnostni koncert.
V sklopu letošnjih Ipavčevih kulturnih dni 
bo predstavljen zbornik referatov lanskega 
simpozija.

V zadnjem letu lahko govorimo, da je športno 
dogajanje na Šentjurskem doseglo nove vr-
hunce. Po prvih olimpijskih nastopih Mar-
tine Ratej in Henrika Planka v Pekingu so 
nogometaši uspešno prestali prvo sezono po 
povratku v 2. SNL, košarkarji pa bodo kmalu 
pričeli že 10. leto v družbi najboljših.

Poleg odmevnega preboja kopjašice Ratejeve 
v finale svetovnega prvenstva v Berlinu in 
novega državnega rekorda v Celju (63,44m) 
razveseljujeta tudi dosežka v manj znanih 
športnih, saj sta Jana Fűhrer in Janko Pinter 
postala svetovna prvaka. Fűhrerjeva je bila 
uspeđna na Đvedskem v showdownu, nami-
znem tenisu za slepe in slabovidne, Pinter pa 
v Avstriji v streljanju s samostrelom na tridi-
menzionalne tarče. 

Občina Šentjur poleg financiranja tekmoval-
ne in rekreativne športne dejavnosti, pro-
gramov in projektov, ki se financirajo preko 
javnega razpisa, vlaga tudi v športno-rekre-
acijsko infrastrukturo. Tako smo v letu 2009 
zaključili investiciji v igrišči za odbojko na 
mivki pri OŠ Hruševec Šentjur in zaključili z 
izgradnjo Športnega parka Prevorje. V teku 
sta investiciji v rekonstrukcijo telovadnice 
pri OŠ Franja Malgaja Šentjur in posodo-
bitev zunanjega igrišča pri OŠ Slivnica pri 
Celju. Do konca leta je načrtovana še rekon-
strukcija igrišča za mali nogomet v šentjur-
skem športnem parku.

Ipavčevo	leto	2008 Šentjurska	knjižnica	v	
bazi	najlepših	knjižnic	
Evrope

Šport	–	investiramo
za	nove	uspehe

Z lanskim sprejetjem Programa mladinske-
ga dela Občine Šentjur za obdobje 2008–
2013 z akcijskim načrtom 2008–2010 
so nastale razmere za celosten pristop k 
podpori mladinskih aktivnosti na območju 
občine Šentjur. Za koordinacijo skrbi Ra-
zvojna agencija Kozjansko, koordinatorka 
dejavnosti pa je Lara Žmaher. 

Mladinska informacijska pisarna nudi pomoč 
in informacije o možnostih neformalnega izo-
braževanja in usposabljanja, o mednarodnih 
programih in aktivnostih za prosti čas. Urad 
Republike Slovenije za mladino je junija RA 
Kozjansko priznal status izvajalca programa 
mladinskega centra, ki ga je nekaj prejšnjih 
let izvajal Študentski klub mladih Šentjur. 
Tako je pričel delovati program Mladinski 
center Šentjur, ki bo na celotnem območju 
občine mladim in organizacijam, ki delajo z 
mladimi nudil podporno pri realizaciji njiho-
vih idej ter projektov. Prav tako bo spodbujal 
sodelovanje in aktivno udeležbo mladih v 
različnih sferah lokalnega življenja. 

S projektom Izboljšaj svojo lokalno sku-
pnost se je vzpostavila mreža mladinskih 
promotorjev, mladinske informacijske toč-
ke, izboljšalo se je povezovanje mladinskih 
društev in financirali manjši lokalni projekti. 
Projekt sofinancira Evropski kmetijski sklad 
za razvoj podeželja pod okriljem LAS »Od Po-
horja do Bohorja«.

V okviru projekta Omrežen.si, omrežena.si 
se bo v obdobju od septembra 2009 do av-
gusta 2012 razvil sistem in mreža socialne-
ga kapitala, ki bo omogočala mladim razvoj 
osebnostnih veščin, potrebnih za uspešno 
vključevanje na trg delovne sile in razvoj la-
stne kariere. Projekt se izvaja v sodelovanju 

z enajstimi slovenskimi mladinskimi orga-
nizacijami, podprt pa je s strani Evropskega 
socialnega sklada in Ministrstva za šolstvo in 
šport. 
V sklopu Podjetniškega inkubatorja Šentjur je 
pričel delovati Mladinski podjetniški inku-
bator, ki je namenjen promociji podjetništva 
ter spodbujanju podjetnosti in inovativnosti 
med mladimi. Mlade podpira pri realizaciji 
lastnih podjetnih idej ter informira o možno-
stih in pogojih samozaposlovanja.

Tik pred koncem je izdelava mladinske sple-
tne strani, ki bo mlade informirala o aktiv-
nostih mladinskega centra, mladinskega 
podjetniškega inkubatorja ter drugih aktiv-
nostih, zanimivih za delo in življenje mladih. 
Sofinancira jo Evropski kmetijski sklad za 
razvoj podeželja v okviru projekta Izboljšaj 
svojo lokalno skupnost. 

Pričel delovati
Mladinski center Šentjur

www.banka-koper.si          +386 5 666 1 000

BANKA KOPER
TUDI V ŠENTJURJU

Z odprtjem agencije v Šentjurju
vstopamo s celovito ponudbo
banènih storitev v poslovno
življenje vašega kraja. Ko se
odloèate za banènega partnerja,
se seznanite z našimi finanènimi
rešitvami.

Obišèite nas v agenciji,
na Drofenikovi 15 (Center Seliè),
Šentjur ali pa nas pokličite na tel.
747 80 81.

Veliko	novosti		
tudi	pri	delu	
z	mladimi

Športni center PrevorjeDdr. Igor Grdina na simpoziju
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Naj prostovoljci občine Šentjur za leto 
2008
- do 18 let: David Vugrinec (predlagatelj: 
Rod divjega petelina),
- 18–30 let: Lidija Kundih (predlaga-
telj: Prostovoljno gasilsko društvo Dolga 
Gora),
- nad 30 let: Nataša Rudež (predlagatelj: 
Društvo Sožitje Šentjur).

Marica Hladnik je prejela srebrni znak 
Društva medicinskih sester, babic iz zdra-
vstvenih tehnikov Celje.

Združenje zahodnoštajerske pokraji-
ne za pomoč pri demenci Spominčica 
Šentjur je izvedlo ciklus delavnic, ki so 
namenjene svojcem bolnikov z demenco. 
Občina Šentjur je ponatisnila zloženko 
Demenca – da bi jo spoznali. Ponatis je 
del projekta Zdravo mesto, ki ga podpira 
Občina Šentjur.

Občinska zveza prijateljev mladine je or-
ganizirala humanitarno gledališko pred-
stavo v korist Barbare Drobne, poškodova-
ne v prometni nesreči. Ansambel Simona 
Gajška je organiziral dobrodelni koncert 
za družino Veber s Straže na Gori, ki jim je 
pogorela hiša. Pihalni orkester Šentjur 
je sodeloval na dobrodelnem koncertu 
za podporo dejavnosti Varne hiše Celje. 
Območno združenje Rdečega križa Šen-
tjur je zbiralo sredstva za družino Žekar s 
Ponikve, ki jim je pogorela hiša. Društvo 
prijateljev mladine Šentjur je otroke po-
leti popeljalo na izlete na morje.

Dejavnost OZRK Šentjur v letu 2008: 
razdeljevanje najrazličnejše materialne 
pomoči 3.810 osebam, nudenje pomoči v 
obliki oblačil, obutve, posteljnine in dru-
gega blaga 334 osebam, aktivisti so na 
domu obiskali 1.486 ostarelih občanov, 
v domovih ostarelih pa še 198, v spomla-
danski in jesensko-zimski delitvi so razde-
lili hrano 2.680 osebam, organizirali so 
krvodajalske akcije, v katerih je kri daro-
valo 1.141 krvodajalcev. 

Izpeljan je bil drugi Teden zdravega me-
sta in Lokalne akcijske skupne za pre-
prečevanje zasvojenosti z drogami, v 
okviru katerega je bil prvič organiziran 
dan brez avtomobila.

Oskrbovanci	v	domovih	
starejših	in	drugih	
socialnovarstvenih	
zavodih

Oskrbovanci, za katere občina doplačuje 
domsko oskrbo:
•  v letu 2004 za 102 oskrbovanca v 21 
ustanovah,
•  v letu 2008 za 122 oskrbovancev v 28 
ustanovah,
•  v letu 2009 za 116 oskrbovancev v 27 
ustanovah.

Denarni	prispevki	za	
novorojence

Starši novorojenega otroka z območja 
občine Šentjur so ob rojstvu otroka 
upravičeni do enkratnega denarnega 
prispevka kot dopolnilnega prejemka 
za pokrivanje stroškov, ki nastanejo 
z rojstvom otroka. Višina denarnega 
prispevka znaša 150 EUR neto.

Zdravstveno zavarovanje je obvezno za 
vse državljane s stalnim prebivališčem 
v Republiki Sloveniji. V primeru, da slo-
venski državljan nima nobene podlage za 
zavarovanje (zaposlitev, pokojnina, sa-
mostojna dejavnost, invalidnine, lastna 
sredstva, družbene pomoči), nikogar, ki 
bi ga bil dolžan preživljati, niti lastnih 
sredstev, ga mora zavarovati občina, kjer 
stalno prebiva.
Obrazec vloge je na voljo na: spletni stra-
ni www.sentjur.si in v Glavni pisarni (soba 
št. 214), kjer jo lahko občani tudi oddajo. 

Avgust 2008 - 647 zavarovancev
Avgust 2009 - 405* zavarovancev

Razlog za upad zavarovancev je v zaostri-
tvi kriterijev, ki jih je predpisala vlada. 

Pomoč	pri	socialnem	delu	
z	družino

S pomočjo programa Pomoč pri socialnem 
delu z družino pomagamo družinam v 
težji socialni stiski, družinam, ki imajo 
težave pri vzgoji otrok in ravnanju z 
duševno in telesno prizadetimi otroki. 
Otrokom pomagamo, da se sprostijo, 
jih učimo veščin, potrebnih za življenje, 
komunikacije, jim pomagamo pri 
oblikovanju pozitivne samopodobe.

Pomoč	družini	na	domu

Storitev Pomoč družini na domu je socialna 
oskrba invalidov, starostnikov in drugih 
skupin upravičencev, s katero je mogoče 
(začasno) nadomestiti institucionalno 
varstvo. 

Sociala	in
zdravstvo

Zavarovanci,	osnovno	
zavarovani	preko	
Občine	Šentjur

PROJEKT	BIOREGIJA	
–	regija	naravne	
	 pestrosti

Projekt vsebinsko dopolnjuje ponudbo ve-
likih turističnih subjektov na območju in 
ponuja aktivno preživljanje prostega časa 
in počitnic. Sofinanciran je iz Evropskega 
sklada za regi-
onalni razvoj 
in se je na ome-
njenem obmo-
čju izvajal med 
aprilom 2008 
in septembrom 
2009.

Gradimo na unikatnosti turizma, modelu 
ekoturizma, ki temelji na treh stebrih:
- doživljajski turizem,
- turizem ekološkega kmetijstva,
- poslovno izobraževalni turizem.

Ekoturizem predstavlja turistično pano-
go, ki doživlja svoj razmah v Evropi in sve-
tu, medtem ko je pri nas še v veliki meri 
neizkoriščena priložnost. Projekt gradi na 
izhodišču, da je naravna pestrost kvalite-

ta, ki jo je treba ohranjati in svoja razvoj-
na prizadevanja prilagoditi tej predpo-
stavki. Obenem želi promovirati naravno 
pestrost kot vrednoto, ki je razvojno izje-

mno pomembna 
ne kot razvojna 
ovira, temveč 
kot razvojna 
priložnost, ki jo 
lahko izkoristijo 
različne gospo-
darske panoge, 
seveda pa je 

ena najpomembnejših panog turizem oz. 
ekoturizem. V okviru projekta smo izvedli 
številne delavnice s turističnimi ponu-
dniki na območju, oblikovali integralne 
turistične produkte, ki bodo vključevali 
ponudnike celotnega območja, pripravili 
smo promocijski katalog in turistično in-
formacijske table.

V okviru projekta so bile postavljene in-
formativne table, ki bodo prispevala k 

Dolgoročni cilj občine Šentjur, opredeljen v Programu razvoja turizma, je postati turistič-
no prepoznavna občina z razvitimi integralnimi turističnimi produkti: kulturnega, podežel-
skega – ekoturizma, športno-rekreativnega, izobraževalnega in welness turizma, ki bodo 
zagotavljali optimalne ekonomske in tržne rezultate ob hkratnem zagotavljanju kvalitete 
življenja lokalnega prebivalstva.
Današnji trendi v turizmu, ki jim program sledi, so: turizem – iskanje doživetij, aktivne poči-
tnice, wellness programi, počitnice – priložnost po osvajanju novih znanj in spoznanj.
Glavni prioritetni ukrepi so spodbujanje investicij v ureditev obstoječe in nove turistične 
infrastrukture, razvoj novih turističnih produktov, zagotavljanje ustrezne promocije in tr-
ženja turističnih produktov, vzpostavitev razvoja turizma v ekoturizem in s tem povečanje 
konkurenčnosti in prepoznavnosti občine Šentjur kot ekoturistične destinacije, spodbujanje 
podjetništva v turizmu ter razvoj človeških virov.

Promovirati naravno 
pestrost kot razvojno 
priložnost

osveščanju lokalnega prebivalstva o zave-
danju vrednosti okolju prijaznega razvoja 
turizma in ostalih dejavnosti, predvsem 
pa so namenjene turistom, obiskovalcem 
območja. Popotnikom, obiskovalcem, raz-
iskovalcem nakazujejo številne možnosti 
uživanja kulturne, doživljajske in kulina-
rične ponudbe območja in jim podajajo 
najosnovnejše informacije o posameznih 
atraktivnih točkah ter jih vzpodbujajo k 
nadaljnjemu raziskovanju območja.

Na območju občine Šentjur so turistično 
informacijske table postavljene na 6 
lokacijah: 
- v Dramljah – pri trgovini
- v Gorici pri Slivnici – pri avtobusnem 
postajališču
- na Planini pri Sevnici – pri avtobusnem 
postajališču
- na Ponikvi – pri železniški postaji
- v Šentjurju – na Mestnem trgu in pred 
železniško postajo

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativne-
ga program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 
2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«; prednostne usmeri-
tve »Regionalni razvojni programi« 

Leto Št. odobrenih vlog

2006 157

2007 195

2008 210

2009 123 (do 1.9.)

Leto Povpr. št. uporabnikov / mesec

2008 24

2009 33

Leto Povpr. št. uporabnikov / mesec

2008 74

2009 70
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Pomembnejši	akti,	
sprejeti	na	občinskem	
svetu	v	zadnjem	letu

21. seja, dne 23. julija 2009

Odlok o programu opremljanja in merilih za 
odmero komunalnega prispevka stavbnih 
zemljišč na območju LN Š47 Bezovje. Ce-
lotna površina območja znaša 10.743 m2, pri 
čemer je cena opremljanja na enoto parcele 
46,28 EUR, cena na enoto tlorisne površine 
pa 44,72 EUR. Izgradnja infrastrukture (ce-
ste, fekalna kanalizacija, vodovod in javna 
razsvetljava) je predvidena do 1. 7. 2012. 

Odlok o programu opremljanja in merilih 
za odmero komunalnega prispevka stavb-
nih zemljišč na območju stanovanjske cone 
Krajnčica 2. Celotna površina območja znaša 
39.203,20 m2, pri čemer je cena opremljanja 
na enoto parcele znaša 33,75 EUR/m2, cena 
na enoto tlorisne površine pa 32,63 EUR/m2. 
Izgradnja infrastrukture (ceste, fekalna ka-
nalizacija, vodovod in javna razsvetljava) je 
predvidena do 1. 7. 2014. 

Odlok o kategorizaciji občinskih javnih 
cest v Občini Šentjur. V občini Šentjur je 
tako sedaj 152.026 m lokalnih cest, 4.300 

m lokalnih zbirnih mest ali zbirnih krajevnih 
cest, 4.819 m lokalnih mestnih in krajevnih 
cest ter 230.390 m javnih poti. 

Sklep o soglasju k spremembi cen ravnanja 
z odpadki.

20. seja, dne 27. maja 2009

Sklep o določitvi cen programov v javnem 
zavodu Vrtec Šentjur. 

Sklep o potrditvi najemnine grobnih pro-
storov na pokopališčih Dramlje, Kalobje, 
Planina pri Sevnici in Šentvid pri Planini 
ter ostalih storitev na pokopališčih Planina 
pri Sevnici in Šentvid pri Planini.

18. seja, dne 12. marca 2009

Odlok o proračunu Občine Šentjur za leto 
2009 in Odlok o proračunu Občine Šentjur 
za leto 2010. 

Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč na 
domu, ki od 1. 3. 2009 tako znaša 11,60 eur 
na uro, od 1. 10. 2008 do 28. 2. 2009 pa je 
bila cena storitve 10,10 EUR na uro. Za upo-
rabnike storitve je ostala cena nespremenje-
na, to je 4,5 EUR, saj občina subvencionira 
3,74 EUR (prej 2,22 EUR), Zavod za zaposlo-
vanje pa 3,36 EUR (prej 3,38 EUR). 

16. seja, dne 18. decembra 2008

Sklep o soglasju k povišanju cen oskrbe s 
pitno vodo v Občini Šentjur.
Nove cene, ki bodo predvidoma veljale od 1. 
oktobra 2009 dalje, znašajo:
- vodarina za gospodinjstvo 0,8031 EUR/m3,
- vodarina za gospodarstvo 1,0760 EUR/m3, 
- povprečna cena 0,8717 EUR/m3. 

V strukturo cene, ki jo plačuje uporabnik, 
je vključeno še vodno povračilo ter okoljska 
dajatev, tako bo po novem cena vodarine za 
gospodinjstvo z DDV znašala 1,5257 EUR/m3 
(prej 1,3774), cena za gospodarstvo in ostale 
uporabnike pa 1,8218 EUR/m3 (prej 1,6231). 
To pomeni, da bo gospodinjstvo, ki porabi 4 
mł vode, mesečno plačevalo le 0,59 EUR več 
kot doslej. 

V proceduri sprejemanja sta Odlok o pro-
gramu opremljanja in merilih za odmero 
komunalnega prispevka za območje Občine 
Šentjur in Odlok o subvencioniranju plačila 
komunalnega prispevka mladim družinam, 
ki ju je občinski svet prvič obravnaval na 21. 
seji, nadaljnja obravnava pa je predvidena na 
22. seji občinskega sveta. 

Gradiva za obravnavo dokumentov na občin-
skem svetu so objavljena na občinski spletni 
strani v rubriki Seje občinskega sveta, spre-
jeti akti pa na spletni strani v rubriki Akti ter 
v Uradnem listu RS.

Mednarodni obrtni sejem 2009 Razstava o dvoživkah na OŠ Slivnica pri Celju Sejem v Gornji Radgoni

Predstavljali	smo	se:

na prireditvi Klumpanje pri sv. Križu na Planini 

s prodajo spominkov na tržnici;

na prireditvi Muzejska noč, v okviru katere je 

bil za obiskovalce odprt muzej zakladi Rifnika, 

ŠKMŠ pa je poskrbel za kulturno dogajanje v 

prostorih RA Kozjansko;

na razstavi Naravno je zdravo in Jurjevi tržnici 

na Šentjurjevem, katee organizator sta bila RA 

Kozjansko in TIC Šentjur;

aprila 2009

junija 2009

julija 2009

1.marca 2009

1. April 2009

v Kulturnem domu Šentjur, kjer sta v okviru 

dneva Zemlje RA Kozjansko in OŠ Slivnica pri 

Celju pripravili poučno igrano predstavo o dvo-

živkah;

na razstavi, ki jo je pripravila OŠ Slivnica pri Ce-

lju, z naslovom »Mala žaba daleč skoči«, v pro-

storih Kulturnega doma v Gorici pri Slivnici;

aprila 2009

Muzejska noč 2009 Šentjurjevo 2009; razstava »Naravno je zdravo«

julija 2009

na Angelski nedelji na Planini pri Sevnici s pro-

mocijo turistične ponudbe;

na sejmu v Gornji Radgoni predstavitev tu-

ristične ponudbe občine in lokalne akcijske 

skupine;

julija 2009

na festivalu Lobor na Hrvaškem;

avgusta in septembra 2009

septembra 2009

septembra 2009

na 42. MOS v Celju, v okviru skupne predstavi-

tve turistične ponudbe Savinjske regije.

na prireditvi Bazenjenje v Šentjurju s prodajo 

spominkov;
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O	občinskem	proračunu

Proračun je akt, s katerim so predvideni pri-
hodki in odhodki občine za eno koledarsko 
leto. Občine so pri oblikovanju proračuna z 
vidika njegove oblike povsem avtonomne, pri 
čemer pa so obvezane, da upoštevajo veljav-
ne predpise s področja javnih financ.

Za pripravo občinskih proračunov občina po-
trebuje tudi podatke o dohodnini in finančni 
izravnavi. Iz teh podatkov in kriterijev, kot so 
dolžina lokalnih cest in javnih poti v občini, 
površina občine, delež prebivalcev, mlajših 
od 15 let in starejših od 65 let, Ministrstvo 
za finance ugotovi primerno porabo občine. 

Primerna poraba predstavlja primeren obseg 
sredstev za financiranje z zakonom določe-
nih nalog. Za financiranje primerne porabe 
pripada vsem občinam v Sloveniji 54 % vse 
zbrane dohodnine. Najprej se med občine 
razdeli 70 % te dohodnine, in sicer vsem 
enako, ostalih 30 % pa se razdeli kot soli-
darnostna izravnava. Občina, ki s prihodki 
ne doseže primerne porabe, prejme finančno 
izravnavo.

Na odhodkovni strani je potrebno upoštevati 
finančne načrte proračunskih uporabnikov 
(posameznih organov v občini, občinske 

Napredek na področju informacijskih teh-
nologij nam je narekoval, da pristopimo k 
obsežnejši prenovi občinskih spletnih vse-
bin, ki jih lahko uporabniki spremljajo od 
lanskega septembra. Poleg prenove obsto-
ječe občinske spletne strani smo s ciljem, da 
omogočimo boljšo preglednost informacij, 
za uporabnike vzpostavili informacijski sple-
tni sistem, ki temelji na skupni platformi. 
Tako uporabniki najprej pridejo na Vstopno-
informacijsko točko, ki se nahaja na naslovu 
www.sentjur.si, ki je izhodišče za nadaljnje 
iskanje informacij. Na njej so prikazane naj-
novejše vsebine, ki se črpajo iz spletnih 
mest vključenih v sistem. To so trenutno 
spletna mesta Občine Šentjur, Razvojne 
agencije Kozjansko, Turističnega portala, 
pred kratkim pa smo vključili spletno mesto, 
ki pokriva dejavnosti mladih. V enem letu 
je naslov www.sentjur.si po podatkih orodja 
Google Analytics imel okoli 90.000 obiskov. 
Osrednji prostor na Vstopno-informacijski 
točki zavzema pregled prireditev. Dogodke 
smo razdelili na dva sklopa, saj smo zaradi 
preglednosti svoj sklop naredili za področje 
športa. K posameznemu dogodku lahko do-
dajamo opise vsebin, povezave ter različne 
dokumente, ki nam jih posredujejo organi-
zatorji.  
V levem stolpcu je prostor za najaktualnejša 
opozorila in sveže novice, ki jih objavljamo 
na spletnih straneh, ki so vključene v sistem. 
V desnem stolpcu so znaki oz. pasice ne-
katerih večjih projektov oz. izpostavljenih 
dejavnosti.
 Nekdanje občinsko spletno mesto je sedaj 

predvsem upravnega značaja. Tam lahko 
občani in drugi zainteresirani najdejo vse 
potrebne informacije za poslovanje z ob-
činsko upravo. Zanimiva novost je storitev 
Iz vaših ust…, kjer občinska uprava v do-
ločenem roku odgovarja na vprašanja, ki jih 
zastavijo občani.

Turistični portal Občine Šentjur je od lani 
popolna novost, z njim pa odpravljamo 
pomanjkljivost na tem področju. Poleg 
tega, da je na enem mestu zbranih veliko 
podatkov o turistični ponudbi, želimo 
goste v naš košček domovine privabiti s 
tipičnimi zgodbami za to okolje (Ipavci, 
Rifnik, Slomšek, Guzaj…). Svojim prijateljem 
lahko npr. pošljete tudi e-razglednico s 
šentjurskimi motivi, le-ti pa lahko po obisku 

Šentjurskega v elektronsko knjigo vtisov 
vpišejo svoje občutke. V zadnjem letu so 
turistične vsebine imele 20.000 obiskov.
Spletni sistem Občine Šentjur se bo seve-
da nadgrajeval tudi v prihodnje. Zelo veseli 
bomo vaših predlogov in opozoril na more-
bitne napake. Vse to sprejemamo na elek-
tronski naslov urednistvo.sentjur.si@gmail.
com.
Omenimo še, da smo predlani v sodelovanju 
z Razvojno agencijo Kozjansko pristopili k 
vzpostavitvi e-točk z brezplačnim dosto-
pom na medmrežje, po več krajih pa so po-
stavljene antene za brezžični in prav tako 
brezplačni dostop do interneta.

Eno	leto	sistema	
spletnih	mest
Občine	Šentjur

V enem letu je naslov 
www.sentjur.si imel 
okoli 90.000 obiskov

uprave in krajevnih skupnosti). Finančni na-
črti morajo vsebovati odhodke za izvrševanje 
svoje dejavnosti, kot narekujejo predpisi 
in za tako imenovano razširjeno dejavnost 
oziroma izboljšanje pogojev za izvrševanje 
dejavnosti.

Sestavni del proračuna je tudi načrt razvoj-
nih programov (v nadaljevanju NRP) za ob-
dobje 4 let. V NRP so opredeljeni programi 
in investicije za naslednja leta in so podlaga 
za kandidiranje na državnih oziroma razpisih 
Evropske unije.
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270 let – V Zagaju pri Ponikvi je bil 12. 
septembra 1739 rojen Mihael Zagajšek, du-
hovnik, slovničar, slovaropisec, prevajalec 
in nabožni pisatelj. Zbral je preko 70.000 
besed za slovensko slovnico, izdal pa je tudi 
slovensko-nemški slovar. Občina Šentjur je 
ob tej priložnosti izdala knjižico o njegovem 
življenju in delu.
180 let – 24. decembra 1829 je bil v Šen-
tjurju rojen skladatelj in zdravnik Benjamin 
Ipavec, starejši brat skladatelja, župana in 
zdravnika Gustava. Bratoma je bilo lani, ob 
100. obletnici njune smrti, s sklopom priredi-
tev skozi vse leto posvečeno Ipavčevo leto. 
125 let – Jožef Drofenik je bil rojen v Šen-
tjurju leta 1884. Izvoljen je bil v ustavodajno 
skupščino Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slo-
vencev, kjer se je veliko zavzemal za šentjur-
sko kmetijsko šolo, vsestransko aktiven je bil 
tudi na domačih tleh.
115 let – Dr. France Svetina je bil rojen leta 
1984 in je bil zdravnik v Šentjurju polnih 36 
let. Na njegovo pobudo sta pričela z delom 
zdravstveni dom in lekarna, izjemen pečat pa 
je pustil tudi pri drugih družbenih dejavno-
stih.
100 let šolske stavbe in 240 let šolstva v 
Šentjurju – Na Osnovni šoli Franja Malgaja so 
ob častitljivi obletnici pripravili sklop prire-
ditev in publikacijo z naslovom Čigav je svet, 
ali moj ali njihov ali nikogaršnji? 
100 let – 12. 9. 1909 je bil v Straži na Gori 
pri Dramljah rojen narodni heroj Miloš Zidan-
šek. Kot poveljnik Šercerjevega bataljona je 
padel v bojih z Italijani 8. 2. 1942 na Blokah 
na Notranjskem. 
100 let – Leta 1909 je bila v Šentjurju zgra-
jena prva kmetijska šola s slovenskim učnim 
jezikom v habsburški monarhiji. 
90 let – 6. maja 1919 je pri Tolstem Vrhu na 
Koroškem umrl pesnik in borec za severno 
mejo nadporočnik Franjo Malgaj, ki izhaja iz 
Hruševca. Domoljubno društvo Franjo Malgaj 
Šentjur in Občina Šentjur sta ob obletnici 
pripravili svečanost, novembra pa bo na OŠ 
Franja Malgaja Šentjur odprtje stalne razsta-
ve o njem. 
85 let – 24. 5. 1924 je v Gradcu umrl Ivan 
Belle, prvi ravnatelj takratne kmetijske šole v 

Šentjurju. Bil je tudi prvi predsednik Sadjar-
skega društva za Slovenijo (1921) s sedežem 
v Šentjurju.
80 let – PGD Slivnica pri Celju je s proslavo 
in prevzemom novega vozila obeležilo osem 
desetletij gasilske dejavnosti na Slivniškem.
65 let - Med drugo svetovno vojno je bila 
18. avgusta 1944 osvobojena Planina pri 
Sevnici z okolico. V spomin na dogodek, ko 
so partizanske enote vzpostavile osvoboje-
no območje, kjer se je lahko zopet govorilo 
slovensko, je v bližini partizanske bolnišnice 
R-9 Netopir Krajevna organizacija Združenja 
borcev za vrednote NOB Planina pri Sevnici 
pripravila slovesnost.
40 let - Štiri desetletja neprekinjenega de-
lovanja je praznoval Moški pevski zbor Pla-
nina, ki deluje v okviru Kulturnega društva 
Planina.
40 let - Z ustanovitvijo sekcije pri Telova-
dnem društvu Partizan je leta 1969 košarka 
v Šentjurju pridobila domovinsko pravico. V 
tem času je košarkarska zgodba dobila velike 
razsežnosti, saj je pred današnjim KK Šentjur 
že 10. zaporedna prvoligaška sezona.
35 let – 20. junija 1974 ob 17.08 je širše ob-
močje Kozjanskega prizadel potres magnitu-
de 5,1, največji učinki pa so dosegli med VII. 
in VIII. stopnjo po evropski makroseizmični 
lestvici. Samo v tedanji občini Šentjur pri 
Celju je bilo poškodovanih 1309 zgradb. Po-
tresnim sunkom je sledilo deževje, ki je poleg 
številnih plazov povzročilo še dodatne težave 
pri reševanju in popravilih. 
30 let – Območna obrtna zbornica Šentjur 
je proslavila tri desetletja od leta, ko je 109 
obrtnikov z območja takratne občine Šentjur 
pri Celju ustanovilo Obrtno združenje.
15 let – Pred desetletjem in pol so na po-
budo Vahida Drapića ustanovili Taekwon-do 
klub Ahac s sedežem v Stopčah. Njegovi člani 
so v tem času dosegli nekaj vidnih mednaro-
dnih reprezentančnih uspehov.
15 let – Leta 1994 so štirje nekdanji atleti 
celjskega kluba vedno bolj aktivno atletsko 
dejavnost nadgradili z ustanovitvijo Atlet-
skega kluba Šentjur. Iz njihovih vrst prihaja 
prva šentjurska olimpijka Martina Ratej.
10 let – V okviru Ljudske univerze Občine 

Šentjur je zaživel krožek likovnih delavnic, ki 
je decembra 1999 prerasel v Društvo likovnih 
ustvarjalcev Rifnik Šentjur.
10 let – Ustanovljeno je bilo Konjerejsko 
društvo Šentjur.
10 let – 19. septembra 1999 je papež Janez 
Pavel II. Antona Martina Slomška, ki izhaja 
z Uniš pri Ponikvi, razglasil za blaženega. V 
tem letu mineva tudi 150 let odkar je Slom-
šek prenesel sedež takratne Lavantinske ško-
fije iz avstrijskega Št. Andraža v Maribor, kar 
je imelo daljnosežne posledice za slovenski 
narod.
10 let – Po daljšem premoru je nekoč ži-
vahno folklorno dejavnost v kraju obudilo 
Folklorno društvo Šentjur, ki jo zadnje dese-
tletje uspešno goji.
10 let – Junija je minilo 10 let od ustano-
vitve Literarnega društva Šentjur, ki podpira 
ustvarjanje domačih literarnih ustvarjalcev 
pri njihovih publikacijah oz. s skupnimi lite-
rarnimi zborniki.

V	letu	2009	na	
Šentjurskem	
obeležujemo	različne	
pomembne	obletnice

Zlatoporočenci

december 2008:

Ida in Karl Žafran iz Šentjurja

april 2009:

Antonija in Jožef Kolman s Krivice

maj 2009:

Ivanka in Janez Dolamič s Primoža

Osnovna in kmetijska šola pred približno 100 leti

Kip Franja Malgaja

Ob 65-letnici osvoboditve Planine

OBVESTILA

Uradne ure in kontaktni podatki

Občina Šentjur

Mestni trg 10, 3230 Šentjur
uradne ure:
PON, TOR 8.00–12.00 in 13.00–15.00, 
SRE: 8.00–12.00 in 13.00–17.00, 
ČET: ni uradnih ur, 
PET: 8.00–13.00
tel.: (03) 747 13 10, telefaks: (03) 574 34 46,
e-pošta: obcina.sentjur@sentjur.si,
spletno mesto: www.sentjur.si
Št. transakcijskega računa:
01320-0100004983

Krajevne skupnosti

KS Blagovna, Proseniško 22, 3230 Šentjur
uradne ure: PON 9.00–11.00, SRE 17.00–18.00 
tel.: (03) 748 90 10, e-pošta: ksblagovna@siol.
net, spletno mesto: www.ks-blagovna.si

KS Dramlje, Svetelka 3,3222 Dramlje 
uradne ure: TOR 9.00–11.00, SRE 15.00–16.30 
tel.: (03) 579 81 12, e-pošta: ksdramlje@siol.net, 
spletno mesto: KSD.eDnevnik.si 

KS Dolga Gora, Dolga Gora 50 b, 3232 Ponikva 
uradne ure: TOR 15.00–17.00 

KS Grobelno, Tratna pri Grobelnem 46,
3231 Grobelno 
uradne ure: PET 9.00–11.00 

KS Kalobje, Kalobje 23, 3233 Kalobje 
uradne ure: PET 9.00–11.00 
tel.: (03) 579 50 41 

KS Loka pri Žusmu, Loka pri Žusmu 139,
3223 Loka pri Žusmu 
uradne ure: PET 9.00–12.00 
tel. in telefaks: (03) 579 71 22
e-pošta: ksloka@siol.net

KS Planina pri Sevnici, Planina pri Sevnici 37, 
3225 Planina pri Sevnici 
uradne ure: ČET 17.00–19.00 
tel.: (03) 579 11 44, e-pošta: ksplanina@siol.net, 
spletno mesto: www.ksplanina.si 

KS Ponikva, Ponikva 43, 3232 Ponikva 
uradne ure: PON 9.00–12.00, TOR 17.00–19.00 
tel.: (03) 579 20 63 

KS Prevorje, Lopaca 10, 3262 Prevorje 
uradne ure: TOR 9.00–12.00 
tel.: (03) 580 87 24,
e-pošta: ks.prevorje@siol.net 

KS Slivnica pri Celju, Gorica pri Slivnici 98, 3263 
Gorica pri Slivnici 
uradne ure: PON 9.00–12.00, SRE 15.00–18.00 
tel.: (03) 747 88 88, telefaks: (03) 747 88 86,
e-pošta: ks.slivnica@siol.net,
spletno mesto: www.ks-slivnica.si
 
KS Šentjur mesto, Mestni trg 5, 3230 Šentjur 
uradne ure: PON 9.00–12.00, SRE 14.00–16.00 
tel. in telefaks: (03) 749 27 73,
e-pošta: kssentjurmesto@siol.net

KS Šentjur - Rifnik, Mestni trg 10, 3230 Šentjur 
uradne ure: PON 9.00–12.00, SRE 15.00–16.00 
(vhod preko zunanjega stopnišča)

KS Vrbno - Podgrad, Mestni trg 10, 3230 Šentjur 
uradne ure: TOR 9.00–10.00 (vhod preko zunanjega 
stopnišča)

Tajniki: 

Alojz Arlič: KS Kalobje,
KS Šentjur – Rifnik in KS Vrbno - Podgrad
mob. št.: 031 309 191,
e-pošta: alojz.arlic@gmail.com 

Gorazd Bebar: KS Šentjur mesto
Tel.: 03 749 27 73 mob. št.: 041 651 773,
e-pošta: gorazd.bebar.ks@gmail.com 

Franc Matevž Globočnik: KS Dolga Gora,
KS Grobelno in KS Ponikva
mob. št.: 041 652 194
e-pošta: matevz.globocnik.ks@gmail.com

Martin Luskar: KS Planina pri Sevnici
mob. št.: 041 800 473

Slavko Novak: KS Loka pri Žusmu,
KS Prevorje in KS Slivnica pri Celju
mob. št.: 041 747 911,
e-pošta: slavko.novak.ks@gmail.com 

Zlatko Zevnik: KS Blagovna in KS Dramlje
mob. št.: 031 704 980,
e-pošta: zlatko.zevnik.ks@gmail.com 

Turistični informacijski center
Šentjur 

Ulica skladateljev Ipavcev 17 
3230 Šentjur 
tel.: (03) 749 25 23, mob. št.: 041 660 091,
e-pošta: tic@turizem-sentjur.com 

Odpiralni časi: 
PON, TOR, ČET, PET 9.00–16.00 
SRE 9.00–17.00 
SOB 9.00–13.00
 

Knjižnica Šentjur
 
Mestni trg 5b, 3230 Šentjur tel.: (03) 746 37 40, 
telefaks: (03) 7463 748,
e-pošta: knjiznicasen@sen.sik.si
Odpiralni časi: PON, SRE, PET: 9.00–18.30, TOR, 
ČET: 7.00–15.00, SOB 7.00–12.00

 
Upravna enota Šentjur pri Celju 

Mestni trg 10 
3230 Šentjur 
T: (03) 747 1280, F: (03) 747 1285,
E: ue.sentjur(at)gov.si
PON in TOR 8.00–12.00 in 13.00–15.00
SRE 8.00–12.00 in 13.00–18.00
PET 8.00–13.00
vsaka prva delovna sobota v mesecu 8.00–12.00

Obvestila

V mesecu oktobru bo objavljen razpis 
Prostovoljec/prostovoljka občine Šentjur 2009, 
namenjen spodbujanju prostovoljstva med 
mladimi. V okviru razpisa bodo lahko posamezniki, 
neformalne skupine, društva, zavodi in druge 
javne ali zasebne institucije prijavile prostovoljce 
(v treh starostnih skupinah, in sicer do 18. leta, 
od 18. do 30. leta ter nad 30. let, prostovoljce, ki 
delajo z otroki in mladino v občini), ki so čez leto 
aktivno delovali v lokalnem okolju.

V mesecu novembru bo objavljen nov razpis 
Mladi za razvoj Šentjurja in Dobja za šolsko 
leto 2009/10. Predmet razpisa je nagraditev 
kakovostno napisanih raziskovalnih nalog otrok 
in mladih. Teme raziskovalnih nalog morajo biti 
aktualne in vezane na problematiko domačega 
okolja. Več na http://www.ra-kozjansko.si/
Razpis-za-solsko-leto-2008_2009.html.

Vpis v abonmaje:

Abonma Jurček
Pipi in Melkijad, predstava Mini teatra
Mala Čarovnica Lili v cirkusu, predstava 
Družinskega gledališča Kolenc
Čudežni lokvanj, predstava KD Ivan Cankar Tabor
Tinka šminka, predstava Lutkovnega gledališča 
Ljubljana, Dramski oder za mlade
Cena abonmaja: 12 EUR.

Abonma Komedija
Poroka Čistilke Marije, predstava Gustav filma, 
d. o. o.
Partnerski odnosi, predstava Prešernovega 
gledališča Kranj
Vse za oblast, predstava KUD Pirniče
Državni lopov, predstava GOML Ljubljana
Kadar se ženski jezik ne suče, predstava KPD 
Franc Zgonik Branik
Tašča mi je c......, predstava Adeo filma, d. o.o .
Cena abonmaja: 63 EUR. 

Informacije za abonmaja Jurček in Komedija: 
Ljudska univerza Šentjur

Abonma Gustav
Jez, predstava Drame Ljubljana
Goslač na strehi, predstava MGL Ljubljana
Willkomen, welcome, bienvenu…dobrodošli! - 
koncert  Mihe Alujeviča in njegovih gostov 
Stand up komedija z Lucijo Ćirović
Quartissimo, koncert
Predstava na Ipavčevem vrtu – samo za 
abonente
Cena abonmaja  parter do 10. vrste 60 EUR,  
parter od 11. vrste dalje 50 EUR, balkon 54 EUR

Informacije za abonma Gustav:
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti Območna 
izpostava Šentjur.
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Patricija Palčnik, 
učenka Osnovne šole 
Slivnica pri Celju

Marija Praznik, 
dijakinja Srednje 
poklicne in strokovne 
šole Šolskega centra 
Šentjur

Druge	prireditve	
ob	prazniku	0bčine	
Šentjur

torek, 15. 9. 2009, ob 13. uri – Mestni trg 2, 
Šentjur
ODPRTJE PODJETNIŠKEGA INKUBATORJA 
ŠENTJUR
organizatorja: Občina Šentjur in RA Kozjansko

četrtek, 17. 9. 2009, ob 11. uri – Ipavčeva hiša 
v Zgornjem trgu
PRIREDITEV OB ZAKLJUČKU PROJEKTA 
»BIOREGIJA – REGIJA NARAVNE PESTROSTI« 
organizatorja: Občina Šentjur in RA Kozjansko

četrtek, 17. 9. 2009, ob 11. uri – Športni park 
Šentjur
MINI OLIMPIJADA 
organizator: Športna zveza Šentjur

petek, 18. 9. 2009, ob 16. uri 
ODPRTJE CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE 
ŠENTJUR 
organizator: Občina Šentjur 

Občinski	nagrajenci	v	
letu	2009

Na svečani akademiji s slavno-
stno sejo občinskega sveta, ki bo 
v soboto, 26. septembra v Kultur-
no-gasilskem domu v Gorici pri 
Slivnici, bodo na podlagi Odloka o 
priznanjih Občine Šentjur (Uradni 
list RS, št. 67/2001) podeljena 
občinska priznanja in priznanja 
župana.

petek, 18. 9. 2009, ob 14. uri – Športni park 
Šentjur
TEKMOVANJE V BALINANJU 
za pokal Občine Šentjur 
organizator: Balinarsko društvo Šentjur 

sobota, 19. 9. 2009, ob 10. uri – Prevorje
ŠPORTNI DAN Z ODPRTJEM IGRIŠČ V 
ŠPORTNEM CENTRU 
organizator: Športno društvo Prevorje

sobota, 19. 9. 2009, ob 7. uri – Slivniško jezero
RIBIŠKO TEKMOVANJE 
za pokal Občine Šentjur 
organizator: Ribiška družina Voglajna

nedelja, 20. 9. 2009, ob 9. uri – Možnica v 
Bohorju 
TEKMOVANJE LOVSKIH DRUŽIN OBČINE 
ŠENTJUR 
ZA POKAL OBČINE ŠENTJUR
organizatorji: Lovska družina Bohor Planina 

nedelja, 20. 9. 2009, ob 10. uri – Športni park 
pri OŠ Hruševec Šentjur
2. TRADICIONALNI TURNIR V ODBOJKI NA 
MIVKI 
organizatorji: Športna zveza Šentjur

nedelja, 20. 9. 2009, ob 15. uri – Rifnik, 
Šentjur
MAŠA V STAROKRŠČANSKI CERKVI IN 
ODPRTJE NOVE BRUNARICE NA RIFNIKU 
organizatorji: Župnijski urad Šentjur, KS 
Šentjur - Rifnik in Občina Šentjur 

četrtek, 24. 9. 2009, ob 19. uri – Kulturni dom 
Šentjur
SVEČANA AKADEMIJA OB PRAZNIKU 
KRAJEVNE SKUPNOSTI ŠENTJUR MESTO S 
PODELITVIJO PRIZNANJ IN KONCERTOM 
MANCE IZMAJLOVE
organizator: KS Šentjur mesto

petek, 25. 9. 2009 ob 19. uri – Športni park 
Šentjur
ŠAHOVSKI TURNIR
organizator: Šahovsko društvo Šentjur

petek, 25. 9. 2009, ob 19. uri – Ipavčev vrt v 
Zgornjem trgu
NA KRIŽIŠČU SVETA – PREDSTAVITEV 
PESNIŠKE ZBIRKE RADETA VUČKOVACA 
organizator: Literarno društvo Šentjur in JSKD 
OI Šentjur

sobota, 26. 9. 2009, ob 9. uri – Športni park 
Šentjur ODPRTO PRVENSTVO ŠENTJURJA V 
POČASTITEV OBČINSKEGA PRAZNIKA
organizator: Teniški klub Šentjur

Županovi	priznanji
bosta prejela 

Marjan Gradišnik 
za več kot 20-letno uspešno in predano 
vodenje OŠ Franja Malgaja Šentjur in dolgo-
letno vodenje atletskega kluba.

Prostovoljno gasilsko društvo Slivnica pri Celju
za 80-letno uspešno delovanje na področju požarnega varstva in 
organiziranega delovanja gasilstva v krajevni skupnosti.

 

Moški pevski zbor Planina pri Sevnici
kot najaktivnejša sekcija Kulturnega društva 
Planina pri Sevnici za 40-letno uspešno 
delovanje na področju zborovskega petja.

Pisni	priznanji
bosta prejela

Ivan Brodej
za dolgoletno aktivno 
sodelovanje na 
področju kulture in 
neprecenljiv prispevek 
k razvoju in delovanju 
ljubiteljske likovne 
dejavnosti.

Mihaela Pušnik, 
učenka Osnovne 
šole Franja Malgaja 
Šentjur

Alja Polšak, 
učenka Osnovne šole 
Hruševec Šentjur

Kaja Romih, 
učenka Osnovne šole 
Planina pri Sevnici 
in Glasbene šole 
Skladateljev Ipavcev 
Šentjur

Pisna	priznanja	s	knjižnimi	
nagradami

za prizadevno učenje, katerega rezultat so 
odličen uspeh in prejeta priznanja, za ak-
tivnosti v organih šole in izven nje, za prija-
teljski odnos do sošolcev, učiteljev in drugih 
občanov, bodo prejeli:

Leon Lah, 
učenec Osnovne šole 
Blaža Kocena Ponikva

Anja Tanšek, 
učenka Osnovne šole 
Dramlje
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Dosežki

Kultura

Anžej Dežan je s pesmijo Šopek maka slavil na 
46. Slovenski popevki. Citrarka Irena Zdolšek 
je konec prejšnjega leta izdala prvenec Zither 
moves – prvi evidentiran glasbeni posnetek 
resne glasbe na citrah slovenskega izvajalca. 
Gledališka in filmska igralka ter pedagoginja 
Štefka Drolc je prejela Prešernovo nagrado 
za življenjsko delo. Sopranistka Urška Arlič 
Gololičič je aprila zmagala na mednarodnem 
pevskem tekmovanju, Ada Sarli pa je na Polj-
skem prejela še tri posebna priznanja. 

Priznanje Javnega sklada Republike Sloveni-
je za kulturne dejavnosti Območne izpostave 
Šentjur so prejeli: Ljudski pevci s Prevorja 
in Paridolske korenine, Folklorno društvo 
Šentjur, Martin Čater (odkupna nagrada ex 
tempora Dobje 2008), član Društva likovnih 
ustvarjalcev Rifnik Šentjur, Otroški pevski 
zbor OŠ Franja Malgaja, Mladinski pevski 
zbor OŠ Planina pri Sevnici in Rado Palir, 
član Literarnega društva Šentjur. 

Na mednarodnem festivalu pevskih zborov v 
Bratislavi je Mladinski pevski zbor OŠ Pla-
nina pri Sevnici osvojil bronasto priznanje. 
Na mednarodnem tekmovanju Cum laude v 
Belgiji je Ines Ljubej (članica Šusa) osvojila 

1. mesto v kategoriji dekliških tolkalnih za-
sedb. Na mednarodni poletni šoli za bobnarje 
v Grožnjanu na Hrvaškem je Urban Krč osvojil 
1. nagrado. 

Literarno društvo Šen-
tjur je gostilo državno 
srečanje literatov seni-
orjev. Rade Vučkovac 
je izdal četrto pesniško 
zbirko Na križišču sveta 
– prvi literarni projekt 
Srbskega kulturno pro-
svetnega društva Sveti 
Sava, Kranj. 

Gorica pri Slivnici je gostila jubilejni 15. Vrti-
ljak polk in valčkov Radia Celje. Božično-no-
voletni koncert Pihalnega orkestra Šentjur 
je v dvorani OŠ Hruševec Šentjur obiskalo 
skoraj 2000 ljudi. Na Svetem Križu pri Planini 
je potekalo 10. Klumpanje. 

Na državni reviji ljudskih plesov, pesmi in obi-
čajev Pika poka pod goro je Folklorna skupi-
na vrtca Dramlje prejela zlato priznanje.

 

Šolstvo	in	mladi

Najboljši učenci šentjurskih osnovnih šol 
v šolskem letu 2008/09 in nekateri drugi 
uspehi:

OŠ Blaža Kocena Ponikva: Jernej Ferle, 
Samanta Gorjup, Petra Javornik, Leon Lah 
(srebrno priznanje na državnem tekmovanju 
iz biologije), Samanta Pahole, Rok Rečnik in 
Špela Šibal. Rok Bukovšek je bil izbran v dr-
žavni otroški parlament.

OŠ Dramlje: Borut Kopinšek in Anja Tanšek. 
Tilen Zorič je osvojil 3. mesto na posamičnem 
državnem prvenstvu v šolski atletiki v skoku 
v višino.

OŠ Franja Malgaja Šentjur: Anja Andrenšek, 
Jure Bedek, Andraž Frece, Narigona Jahiri, 
Lea Jan, Sara Kadenšek, Zala Koleša, Žiga 
Leskovar, Daša Mikša - Pušnik, Zala Oblak, 
Mihaela Pušnik (zlato Vegovo priznanje v 
znanju matematike, zlato Cankarjevo prizna-
nje iz znanja slovenščine, srebrno priznanje 
na državnem tekmovanju iz logike) in Alja 
Tanšek. 

OŠ Hruševec Šentjur: Laura Dimec, Valenti-
na Krajnc, Janja Kukovič, Alenka Lorger, Alja 
Polšak, Tamara Rozman, Gašper Vouk in Aure-
lia Karina Zupanc. 

OŠ Planina pri Sevnici: Katarina Pušnik, 
Nina Pušnik, Kaja Romih (3. mesto na literar-
nem natečaju projekta Pomladni dan v Evro-
pi), Simona Sehur in Betka Senica (učenci 
zgodovinskega krožka – zlato priznanje za 
raziskovalno nalogo o zdravstvu na Planini, 
ki jo podeljuje Zveza prijateljev mladine Slo-
venije), Ana Vertačnik (posebna nagrada na 
vseslovenskem literarnem natečaju Roševih 
dni). Otroška predstava Rdeča kapica je bila 
predstavljena vsem slovenskim učiteljem 
glasbene vzgoje kot primer dobre prakse. 
Katarina Jazbinšek je osvojila zlato priznanje 
na mednarodnem matematičnem tekmova-
nju Genius logicus.

OŠ Slivnica pri Celju: Urša Gajšek, Patricija 
Jazbec, Monika Krajnčan, Patricija Palčnik, 
Dolores Polšak, Matjaž Pungeršek, Jasmi-
na Tanšek in Nuša Verdev (učenci likovnega 
krožka so razstavljali na 16. grafičnem bie-
nalu na Poljskem, člani planinskega krožka 
med 5 najboljših na tekmovanju Mladina in 
gore). Tilen Cmok je osvojil 2. mesto na dr-
žavnem likovnem natečaju Evropa v šoli.

Šolski center Šentjur 
Maja so v Šentjurju gostili srečanje bio-
tehniških šol Slovenije, dijaki ŠCŠ pa so na 
tekmovanju osvojili 1. mesto. Na gostinsko 
turističnem zboru v Moravskih toplicah je 
ekipa slaščičarjev osvojila 2. mesto, peki 
pa so celo zmagali. Na regijskem tekmova-
nju v znanju matematike za dijake poklicnih 
šol je Erik Stanko dosegel 1. mesto in se 
uvrstil na državno tekmovanje, kjer je prejel 
zlato priznanje. Prva zlata maturantka po-
klicne mature na ŠC Šentjur je postala Marija  
Praznik.

Zlati maturanti splošne mature*
Katarina Esih (I. gimnazija v Celju) iz Šen-
tjurja, Domen Kitak (I. gimnazija v Celju) s 
Prevorja, Primož Pušnik (ŠC Celje – Gimna-

zija Lava) iz Šentjurja (1. mesto na državnem 
tekmovanju iz matematike, udeležba na ma-
tematični olimpijadi v Nemčiji), Tanja Užmah 
(I. gimnazija v Celju) s Prevorja in Kvirina 
Martina Zupanc (I. gimnazija v Celju) iz Šen-
tjurja. *zaradi varstva osebnih podatkov ni 
bilo mogoče preveriti uspešnosti vseh dijakov 

Taborniki Roda divjega petelina so na med-
narodnem taborniškem mnogoboju med 36 
ekipami osvojili 2. mesto. Društvo podežel-
ske mladine Šentjur je organiziralo regijski 
kviz Mladi in kmetijstvo in osvojilo 2. mesto 
ter regijske kmečke igre, na katerih so prav 
tako osvojili2. mesto. Študentski klub mla-
dih Šentjur je izvedel 10. Bazenjenje.

Šport

Februarja je bila v šen-
tjurskem kulturnem 
domu prireditev Špor-
tnik leta 2008, ki jo 
je ob pokroviteljstvu 
Občine Šentjur orga-
nizirala Športna zve-
za Šentjur, pri izboru 
pa je pomagal lokalni 
časopis Šentjurčan. 
Podeljena so bila pri-

znanja v 8 kategorijah. Ekipa leta je postala 
članska ekipa DNŠ Mladi upi Šentjur, špor-
tnica leta 2008 je postala atletinja Martina 
Ratej, športnik leta pa taekwondoist Denis 
Drapić. 

Atletika: Leon Časl, mlajši mladinci, držav-
no prvenstvo: 3.000 m – 2. mesto, 10.000 
m – 2. m; Martina Ratej, članice: met kopja 
– finale svetovnega prvenstva, 3. m. na sre-
dozemskih igrah, državni rekord, DP – 1. m; 
Andraž Vesič, mladinci – član reprezentance 
4 x 100 m.

Kinologija: Ekipno DP v sledenju: Kinološko 
društvo Šentjur – 1. m.

Kolesarstvo: DP v gorskem kolesar-
stvu – olimpijski kros, mladinci: Urban 
Ferenčak – 1. m.

Košarka: Neža in Urška Belak (ŽKK Merkur 
Celje) – 1. m., državno prvenstvo kadetinje; 
Tadej Ferme – član mladinske reprezentan-
ce na evropskem prvenstvu; Dejan Mihevc 

– selektor reprezentance kadetov na EP; 
Boštjan Kočar – selektor reprezentance ka-
detov na EP; medobčinska košarkarska liga: 
KK Ponikva – 1. m, Šentjur 2000 – 2. m; 
Veteranska liga v košarki Kozjansko: Šentjur 
2000 – 1. m.

Nogomet: Klemen Brečko, Aljaž Hrovatič, 
Roman Iskrač in Urban Verhovšek (vsi KMN 
Dobovec Rogatec) – 1. m., DP do 21 let v fut-
salu. Na EP v avstralskem nogometu nastopil 
Gregor Vajdič (Islandija). Liga malega nogo-
meta Šentjur 2008: 1. m. člani – Loka Vul-
kanizersvo Mulej, 1. mesto veterani – Alpos. 
Zimska liga malega nogometa Ponikva: 1. m. 
člani – Alfagrad.

Motokros: Nick Škorja (mladi do 65 ccm) – 1. 
m. v DP, 1. m. v pokalnem tekmovanju, Rok 
Majerič (mladi do 85 ccm) – 2. m. pokal, De-
jan Zver (do 85 ccm) – 1. m. pokal, 2. m. DP;  
Alojz Vogrinc (veterani) – 1. m. DP, 2. m. po-
kal; TRK Tajfun šport – skupno 2. m. pokal.

Namizni tenis: Liga namiznega tenisa Koz-
jansko: NTK Ponikva 2 – 1. mesto. Oračevega 
memoriala se je udeležilo 6 igralcev, ki so se 
uvrstili med 10 najboljših amaterjev v državi.

Planinstvo: Priznanje Planinske zveze Slo-
venije: Ivan Straže in Andrej Zalar. Orien-
tacisti PD Slivnica pri Celju na slovenskem 
orientacijskem tekmovanju: 2-krat 2. m in 
1-krat 3. m.

Ples: DP v standardnih plesih, mlajši pionirji: 
Neli Čadej in Domen Romih (Plesni klub Pin-

gi Maribor) – 1. m. DP v twirlingu, kategorija 
C, disciplina Group Juniour: Twirling skupina 
Šentjur.

Ribištvo Ribiška družina Voglajna je organi-
zirala 1. Donavsko-jadranski pokal, medna-
rodno tekmovanje v sladkovodnem športnem 
ribolovu krapa z obtežilnikom.

Samostrel: SP na tridimenzionalne tarče, 
Salzburg: Janko Pinter – 1. m.

Smučanje: DP, mladinci: Mišel Žerak (SK 
Branik Maribor) – 1. m. slalom, veleslalom, 
kombinacija, superkombinacija, 2. m su-
perveleslalom. 17. smučarski tek politikov, 
diplomatov in gospodarstvenikov Slovenije: 
Rado Marot – 1. m.

Šport invalidov: SP v showdownu, nami-
znem tenisu za slepe in slabovidne: Jana 
Fūhrer – 1. m.

Šah: regijsko ekipno prvenstvo: Šahovsko 
društvo Šentjur je gostilo 6 različnih DP. 
Marjan Drobne je prejel mednarodni sodni-
ški rang FIDE. Društvo upokojencev Šentjur 
– 1. mesto. Na Ponikvi so odigrali DP osnov-
nih šol.

Borilni športi: Judo Državno prvenstvo: Dar-
ko Petelinšek, kategorija do 100 kg – 1. m. 
Taekwon-do Odprto prvenstvo Slovenije ver-
zije ITF: Denis Drapić, kategorija do 71 kg, 
borbe - 2. m., forme 3. m.; Alojz Dobovišek, 
do 80 kg, forme – 2. m

Tenis: Veteranska sotelska teniška liga – Te-
niški klub Šentjur 1. m., TK Gorica pri Sliv-
nici 3. m. V Šentjurju so gostili DP za deklice 
do 12 let.

Vlečenje vrvi: Ekipa društva Izviri Dobrina 
je v Gornji Radgoni prejela naziv najmočnejši 
slovenski fantje in je že dolgo neporažena.

Turnirji vaških skupnosti: Različne aktivnosti 
izvajajo v KS Blagovna, Dramlje in Prevorje.

Na III. mednarodnem tekmovanju harmo-
nikarjev za nagrado Avsenik v Begunjah 
je Lojzi Bobnar z diatonično harmoni-
ko osvojil zlato plaketo, Andraž Frece s 
klavirsko harmoniko pa srebrno plaketo. 
Violinistka Eva Vrečko je prejela zlato 
plaketo na regijskem tekmovanju mladih 
glasbenikov v Celju, posebno nagrado pa 
na mednarodnem tekmovanju v Zagrebu 
za najbolje izvedeno suito. Na mednaro-
dnem tekmovanju Upolova svirel v Štanje-
lu je Monika Volarič prejela zlato prizna-
nje, Katarina Arzenšek in Kaja Romih 
srebrno, Katarina Vodopivc pa bronasto, 
vse s flavto. Na državnem tekmovanju 
mladih glasbenikov je Žiga Vešligaj (član 
tria saksofonov) prejel zlato plaketo, trio 
flavt (Katarina Arzenšek, Katarina Vodo-
pivc, Monika Volarič) pa srebrno plaketo. 
Na mednarodnem tekmovanju Davorin 
Jenko v Beogradu je Timotej Užmah z 
violino osvojil zlato plaketo. Patricija 
Turnšek je osvojila zlati priznanji v Murski 
Soboti na Mörskem festivalu in na Malih 
žicah Dalmacije v Splitu.

Rade Vučkovac

Otroški parlament

Martina Ratej s trenerjem 
Andrejem Hajnškom

Mladi upi Šentjur vs. Olimpija

Motokrosist TRK Tajfun

Trenutni seznam kategoriziranih špor-
tnikov pri OKS-ZŠZ:
 
Mednarodni razred: Matej Krušič (ko-
šarka – mlajši člani, Košarkarski klub 
Šentjur), Martina Ratej (atletika – met 
kopja, Atletski klub Šentjur), Erik Slavec 
(motokros – 250 ccm, Tekmovalni rekrea-
tivni klub Tajfun šport).
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Lepote	naših	krajev
iz	zraka

�. KS Ponikva
1. KS Blagovna �. KS Planina pri Sevnici
�. KS Dolga Gora 9. KS Prevorje
3. KS Dramlje 10. KS Slivnica pri Celju
�. KS Grobelno 11. KS Šentjur mesto
5. KS Kalobje 12. KS Šentjur-Rifnik
6. KS Loka pri Žusmu 13. KS Vrbno-Podgrad

1. 8.

2. 9.

3. 10.

11.4.

5. 12.

13.6.

7.

Sociala	in	zdravstvo

Ivan Kukovič je dopolnil 103 leta starosti.

Ekipa prve pomoči Gasilske zveze Šentjur je 
dosegla 1. mesto na 14. in 15. regijskem pre-
verjanju prve pomoči, Civilne zaščite in Rde-
čega križa. Bronasti znak Civilne zaščite sta 
prejela Martin Cmok – poveljnik GZ Šentjur 
in ekipa prve pomoči GZ Šentjur. Stanko 
Artiček je prejel priznanje Matevža Haceta, 
najvišje priznanje Gasilske zveze Sloveni-
je. Zveza združenj borcev za vrednote NOB 
Slovenije je zlato plaketo podelila Antonu  
Rijavcu, srebrno pa Gorazdu Bebarju. 

Perspektivni razred: Denis Drapić (ta-
ekwon-do – borbe do 70 kg, Taekwon-do 
klub Ahac), Janus Jashari  (taekwon-do 
– borbe ekipno, TKDK Ahac), Luka Lapor-
nik (košarka, KK Šentjur).

Državni razred: Amadeja Cverlin (ko-
šarka – mladinke, ŽKK Šentjur – Šmarje), 
Julija Lojen (košarka – mladinke, ŽKK 
Š.-Š.), Luka Novak (atletika – tek na 400 
m, AK Šentjur), Andrej Zemljak (atletika 
– tek na 100 m, AK Šentjur) in Dejan Zver 
(motokros – 85 ccm, TRK Tajfun šport).

Mladinski razred: Neža Belak (košarka 
– kadetinje, ŽKK Š. - Š.), Urša Belak (ko-
šarka – kadetinje, ŽKK Š. -Š.), Leon Časl 
(atletika – 10.000 m in kros, AK Šentjur), 
Anže Pelc (košarka – mladinci, KK Šen-
tjur) in Andraž Vesič (atletika – 60 m dvo-
rana, AK Šentjur). 

V kolektivih zunaj šentjurske občine je 
kategoriziranih še nekaj športnikov. Dr-
žavni razred ima športnik invalid Henrik 
Plank (atletika – suvanje krogle, Društvo 
paraplegikov jugozahodne Štajerske). 
V mladinskem razredu so Aljaž Hrovatič 
(futsal – kadeti, KMN Dobovec Rogatec), 
Urban Ferenčak (gosko kolesarstvo, ŠD 
Pintatim Celje), Urban Vrhovšek (futsal 
– kadeti, KMN Dobovec Rogatec) in Mišel 
Žerak (smučanje – veleslalom, SK Branik 
Maribor).

Varovanci Varstveno delovnega centra Šen-
tjur so na regijskih igrah specialne olimpija-
de v Slovenj Gradcu osvojili 7 zlatih, 5 srebr-
nih in 6 bronastih medalj.

Veterinarska bolnica Šentjur je kot edina v 
Sloveniji pridobila reševalno vozilo za prevoz 
poškodovanih ali bolnih živali.

Ostalo

Lovro Slejko je v Dramljah opravil novo 
mašo.

Priznanja v akciji Najlepše rože lokalnega ča-
sopisa Šentjurčan so prejeli: Gostišče Miran 
iz Trnovca, Jana Šmid iz Šentjurja in Marjana 
Arzenak z Dolge Gore.

Natalija Zakšek s Planine je postala mlečna 
kraljica Zelene doline Slovenije.

Gastronomija

Na 55. gostinsko-turističnem zboru v Mo-
ravskih Toplicah je Lidija Kundih osvojila 
zlato odličje v kategoriji slaščičarjev, Cvetka   
Hrastnik srebrno priznanje v kategoriji go-
spodinj s turističnih kmetij, ekipa kuharjev 
in strežbe Gostišča Miran pa prav tako sre-
brno priznanje. 
Člani Društva kmetic Mavrica Šentjur so na 
razstavi Dobrote slovenskih kmetij prejeli 2 
znaka kakovosti, 8 zlatih, 2 srebrni in 3 bro-
nasta priznanja. 
Na tekmovanju mladih vinskih svetovalcev je 
iz Višje strokovne šole za gostinstvo in turi-

zem Maribor Jure Zdolšek osvojil 2. mesto.
Na kulinaričnem tekmovanju Fižol nape-
nja ustvarjalnost v Novem mestu je Primož  
Vodeb zasedel 2. mesto.

Ocenjevanje vin letnika 2008 (Šentjurjevo 
2009)
Mešano rdeče: Anton Kolar 17,70, sortno 
rdeče: Peter Lapornik 18,10, mešana bela 
vina: Edi Kolar 18,27, bela sortna vina: Ja-
nez Čokl in Šolski center Šentjur 18,33.

Protokolarni vini 
Občine Šentjur 
za leto 2009: vino 
Benjamina Ipavca 
je rumeni muškat 
Milene Zdolšek, 
vino Gustava Ipavca 
pa modra frankinja 
Martina Zdolška.

Ekipa prve pomoči Gasilske zveze Šentjur

Milena in Martin Zdolšek

Protokolarni vini 
Občine Šentjur



talne obloge
parketi
laminati
preproge

Simfonija bivanja

razstavno - prodajni salon BTC Ljubljana
t. 01 / 541 90 01

razstavno - prodajni salon Šentjur
t. 03 / 746 42 10

www.kemoplast.si


