
 
 

       » POBa «  
 

 
 
 
 

Skupen e-časopis sedmih občin  
med POhorjem in Bohorjem 

 
 
 
KAZALO: 
 
 

1. NAMESTO UVODNIKA _____________________________________________ 2
 
2. LEADER – NOVA RAZVOJNA PRILOŽNOST PODEŽELJA ________________ 3 
 
3. POBove DOGODIVŠČINE ___________________________________________ 4 
 
4. POBove  OBČINE __________________________________________________ 5 
 
5. POBove SIVE CELICE________________________________________________ 8 
 
6. SE VIDIMO ! ______________________________________________________ 10 
 

 
 
 
 

Številka 2 
November 2005 

 
 

»POBa« je last RA Kozjansko. Kopiranje in reproduciranje vsebine brez dovoljenja RA Kozjansko ni dovoljeno.  
Vaša cenjena mnenja, odzive in zanimive informacije za objavo sprejemamo na elektronskem naslovu info@ra-kozjansko.si 
in klara.sibanc@slovenskekonjice.si .  
V kolikor »POBa« ne želite prejemati, pišite na zgoraj navedena naslova, v rubriki zadeva navedite: »odjava POBa«.  

 



V objemu podeželja 
   med POhorjem in Bohorjem  

 

2

 
 

1. NAMESTO UVODNIKA 
 
Spoštovani! 
 
Pred mesecem dni smo si upali, sicer sramežljivo, pa vendarle, predstaviti prvo številko 
POBa. Seveda bi dali (skoraj) vse, da bi ob prebiranju vsebine videli Vaše obraze. A muhe 
na stenah Vaših pisarn so nam žal odpovedale sodelovanje…. 
Ste nas pa zato številni izjemno prijetno presenetili, nam vlili volje za naslednje številke. 
Dovolite, da z Vami delimo le nekaj odzivov, ki so priromali v POBovo uredništvo. 
 
 
»Iskrene čestitke pri prvi številki, veliko vztrajnosti v prihodnosti in prepričana sem, da se 
bo ta slovenski prostor ljudem še bolj približal in jih oplemenitil s pozitivno energijo, ki 
veje iz vašega POBa. Pozabite na vložen trud v prvo številko, veselite se druge številke 
skupaj z nami, ki jo z veseljem pričakujemo.«  
Cveta Gorenšek, Fit media Celje 
 
 
»Č e s t i t a m  in se rojstva veselim skupaj z vami!« 
Janez  Jazbec, župan Občine Slovenske Konjice 
 
 
»Čudovito! Zares čestitam. Dobre ideje, odlično oblikovanje in primerna vsebina, ne 
predolga... Vsekakor pozdravljam vaš skupni e-časopis, me je navdušil in čestitam vsem, 
ki ste sodelovali. Vesela bom, če me boste ohranil v "bazi" in mi ga redno pošiljali. Hvala 
in še enkrat čestitam k dobro realizirani ideji... Mislim, da bo marsikomu všeč.« 
Olga Pregl, VEDOMA – Zavod za razvoj znanja in podjetništva 
 
 
»Prijetno sem presenečena in želim vam, da bi ugledala luč sveta tudi druga, pa tretja... in 
še in še številka POB-a.« 
Mojca Marot, novinarka 
 
 
»Čestitam za zanimiv in izviren časopis. Uspešno še naprej.« 
Mateja Simčič, RRA Notranjsko-kraške regije 
 
 
Gotovo pa ste kakšno upravičeno kritiko iz vljudnosti do prve številke raje zadržali 
zase…. Veseli bomo vsakega Vašega odziva.  
 
Do prazničnega decembra, ko se spet beremo, želim barvito jesen. 
 
 
 
 

Klara Šibanc, urednica POBa 
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2. LEADER – NOVA RAZVOJNA PRILOŽNOST PODEŽELJA 

 

Pripravila: zlata.plostajner@ra-kozjansko.si 

  
Do sedaj je bil Leader samostojna pobuda Skupnosti, namenjena razvoju podeželja in 
sicer predvsem izboljševanju kakovosti življenja in ekonomske blaginje lokalnih območij. 
Njegov cilj je bil ustvarjati pogoje za celovit razvoj podeželja preko lokalnih partnerstev s 
pristopom »od spodaj navzgor«. To pomeni, da je lokalno okolje samo oblikovalo svoje 
razvojne strategije na podlagi lastnega razmisleka o dolgoročnem potencialu tega okolja. 
Obenem program Leader spodbuja uveljavljanje inovativnosti, izrabo naravne in kulturne 
dediščine, krepitev gospodarskega okolja in odpiranje novih delovnih mest ter razvoj 
organizacijske sposobnosti na lokalnem nivoju. Do pomoči so upravičena vsa podeželska 
območja, v katerih delujejo lokalne akcijske skupine in imajo od 10.000 do 100.000 
prebivalcev. Postopke in merila za izbor podeželskih območij, vključenih v program 
LEADER, opredelijo države same. 
Vendar se bo v prihodnjem programskem obdobju (2007-2013) Leader izvajal drugače 
kot doslej. Leader ne bo več samostojen program, ampak bo integriran v celovito politiko 
razvoja podeželja kot njen sestavni del. 
Pobuda Leader je namreč po oceni EU po treh programskih obdobjih dosegla stopnjo 
zrelosti, ki podeželskim območjem omogoča širšo uporabo pristopa Leader v osrednjih 
programih razvoja podeželja. Države članice zavezuje, da morajo zagotoviti prenos 
temeljnih načel pristopa Leader v svoje nacionalne programe in v njih oblikovati posebno 
os Leader  ter ji nameniti znaten del finančne podpore.  
Skladno z Uredbo Sveta EU o podpori za razvoj podeželja, ki je bila sprejeta v juniju, 
mora pristop Leader vsebovati naslednje prvine: 

 območne lokalne razvojne strategije, ki so namenjene dobro opredeljenim 
subregionalnim podeželskim območjem; 

 lokalna javno-zasebna partnerstva ("lokalne akcijske skupine, sestavljene iz 
predstavnikov javnega sektorja, civilne družbe in privatnega sektorja); 

 pristop od spodaj navzgor, ki vključuje pristojnost odločanja lokalnih akcijskih 
skupin pri izdelavi in izvedbi lokalne razvojne strategije; 

 večsektorsko pripravo in izvedbo strategije, ki temelji na vzajemnem delovanju med 
akterji in projekti iz različnih sektorjev lokalnega gospodarstva; 

 izvajanje / uporabo inovativnih pristopov; 
 izvajanje projektov sodelovanja, 
 vzpostavitev mreže lokalnih partnerstev. 

 
Uredba Sveta opredeljuje partnerski pristop k lokalnemu razvoju, izvajajo jo lokalne 
akcijske skupine, ki morajo: 
 predlagati morajo celovito lokalno razvojno strategijo ter biti odgovorne za njeno 

izvedbo; 
 biti sestavljene iz različnih partnerjev javnega sektorja in civilne družbe. Na ravni 

odločanja morajo ekonomski in socialni partnerji ter drugi predstavniki civilne 
družne, kot so kmetje, kmečke ženske, mladi in njihova združenja, predstavljati vsaj 
50 % lokalnega partnerstva; 

 pokazati morajo sposobnost določitve in izvedbe razvojne strategije za to območje; 
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 zagotoviti povezanost območja, ki mora imeti dovolj kritične mase na področju 
človeških, finančnih in ekonomskih virov, da se lahko podpira trajnostna razvojna 
strategija; 

 izbrati projekte, ki se financirajo v okviru strategije.  
 
Podpora, ki se bo dodeljevala v okviru osi Leader, bo  lahko namenjena: 
 izvajanju lokalnih razvojnih strategij, 
 izvajanju projektov sodelovanja med različnimi Leader območji na nacionalni in 

evropski ravni in 
 vodenju lokalnih akcijskih skupin, pridobivanju strokovnih znanj in animaciji 

območij. 
 
Podpora za izvajanje osi Leader lahko znaša do 80 % upravičenih javnih izdatkov v  
regijah upravičenih po konvergenčnem cilju in do 55 % upravičenih javnih izdatkov v 
drugih regijah. 
Slovenija v sedanjem programskem obdobju ne izvaja Leader programa. Ima pa izkušnje z 
Leader pristopom in sicer s pomočjo programa CRPOV in RPP (razvojni programi 
podeželja). Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v juniju 2005 nosilce 
RPP obvestilo, da so razvojni programi podeželja, ki so pripravljeni po Navodilih o 
vsebini in načinu izdelave Razvojnih programov podeželja, ena od osnov za izvajanje 
ukrepov osi LEADER v novem programskem obdobju 2007 – 2013.  
Upravljanje z razvojnimi programi podeželja bo v novem programskem obdobju 2007-
2013 potekalo po principih, ki jih določa Uredba Sveta in po navodilih in usmeritvah, ki 
jih bo pripravilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Navodila bo 
ministrstvo posredovalo prijaviteljem na javni razpis za sofinanciranje dopolnitve že 
obstoječih Razvojnih programov podeželja in za izdelavo novih ter oblikovanje lokalnih 
akcijskih skupin (LAS) zaradi prilagoditve Uredbi Sveta o podpori za razvoj podeželja za 
programsko obdobje 2007 – 2013. Navodila bo ministrstvo pripravilo na osnovi uredbe, 
smernic, informacij in priporočil Sveta, kakor tudi slovenske zakonodaje in predlogov 
lokalnih partnerjev in strokovnih organov. 

  
Do vzpostavitve lokalnih akcijskih skupin upravljajo razvojne programe podeželja 
upravljavci, ki so bili kot upravljavci izbrani v uvajalni fazi priprave RRP. Njihov pravni 
status je v tej fazi večinoma ostal nedorečen, kar predstavlja težavo z vidika izvajanja 
skupnih aktivnosti zaradi pravil, ki veljajo za javna naročila. V obdobju prilagajanja bo 
izpeljan tudi prehod iz obstoječe oblike upravljanja in koordiniranja izvajanja programa 
razvoja podeželja na vzpostavitev lokalne akcijske skupine in njenega upravljavca  v 
skladu s sprotnimi navodili in usmeritvami Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano.  

 
 
3. POBove DOGODIVŠČINE         

 

Pripravila: suzana.zupancic@ra-kozjansko.si  

• Občine skupnega Razvojnega programa podeželja intenzivno sodelujejo 
na različnih področjih, tudi na področju turizma. Na podlagi skupnih 
predstavitev, medsebojne izmenjave promocijskega gradiva in vse 
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intenzivnejšega sodelovanja  TIC-ov, GIZ-ov in turističnih in drugih društev 
se je izkazalo, da nam primanjkuje  kakovostnih turističnih programov, ki 
bi omogočili zainteresiranim, da bi se lažje odločali za obisk in 
spoznavanje našega območja. Zato se je območje skupaj z GIZ Turizem 
Dobrna (ki je prijavitelj) in ostalimi partnerji odločilo za prijavo na 
objavljeni razpis STO »Partnerski projekti za območja s posebnimi 
razvojnimi problemi v letu 2005«.  Z realizacijo prijavljenega projekta bo 
območje pridobilo kakovostne turistične programe, primerne za trženje že 
obstoječe ponudbe, ki bodo omogočili večjo prepoznavnost območja in 
posledično večji obisk turistov. 

 

• Programski odbor RPP-ja se je 27. septembra sestal v Slovenskih Konjicah. 
Na začetku sestanka so bili najprej povzeti vtisi skupnega nastopa občin 
RPP območja na MOSu. Z udeležbo na sejmu so bili vsi zadovoljni ter 
podpirajo nadaljevanje skupnega predstavljanja in tudi ponovno udeležbo 
na MOSu naslednje leto. V nadaljevanju je potekala razprava o 
delavnicah, ki v okviru prilagajanja Razvojnega programa podeželja 
potekajo oz. bodo potekale na območju. Cilj delavnic je čim širšemu 
krogu ljudi predstaviti novosti, ki jih prinaša Uredba Sveta EU o podpori 
za razvoj podeželja ter se dogovoriti o dopolnitvah razvojnega programa 
podeželja, da bo le-ta ustrezal merilom za Leader območje. V oktobru in 
novembru bodo organizirane tudi delavnice Ministrstva za kmetijstvo in 
Društva za razvoj slovenskega podeželja, katerih se jih bodo udeležili vsaj 
člani programskega sveta. Sledila je razprava o projektih, ki se bodo v 
prihodnje prijavljali na razpise oz. bodo sofinancirani s strani občinskih 
proračunov. Podan je bil predlog, da naj bi se programski  odbor RPP 
okrepil s predstavniki civilne družbe, da bo tako zadostil zahtevam Leader. 
Naslednja razprava je bil namenjena pripravi skupnega e-časopisa. 
Soglasno je bil tudi sprejet predlog, da se bo e-časopis imenoval Pobove 
novice. E-časopis bodo občine objavljale na svojih spletnih straneh, po e-
pošti pa se bo pošiljal tudi čim večjemu številu zainteresiranih. Izhajal bo 
mesečno, vsako prvo sredo. Na koncu je bilo govora še o skupni strokovni 
ekskurziji, ki bo v mesecu novembru 2005 na Severno Primorsko, kjer si 
bomo ogledali primere dobrih praks razvoja podeželja. 

 
4. POBove  OBČINE  

  

Pripravil: damjan.jost@ra-kozjansko.si 
 
Razvojnemu programu podeželja Med POhorjem in Bohorjem skupaj oblikuje vsebino 
sedem občin. Vsaka zase doprinese k dejstvu, da je na eni strani celotno območje bogato 
in zanimivo, hkrati pa raznoliko in posebno v malih stvareh, ki so za posamezno občino 
značilne.   
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Občina Dobje 
Dobje 26 

3224 Dobje 
telefon: 03/ 746 60 30 

fax: 03/ 746 60 35 
e-pošta: obcinadobje@siol.net  

 
Površina občine: 17 km2 

Število prebivalcev: 1.011 
 

 
Franc Salobir, župan 

 

 
Občina Dobrna 

Dobrna 19 
3204 Dobrna 

telefon: 03/ 780 10 50 
fax: 03/ 780 10 60 

e-pošta: obcina@dobrna.si  
internet: www.dobrna.si  

 
Površina občine: 31,7 km2 

Število prebivalcev: 2.094 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martin Brecl, župan 

 

 
Občina Oplotnica 

Grajska cesta 1 
2317 Oplotnica 

telefon: 02/ 845 09 00 
fax: 02/ 845 09 09 

e-pošta: obcinadobje@siol.net  
internet: www.oplotnica.si  

 
Površina občine: 33,2 km2 

Število prebivalcev: 3.958 

 
Vladimir Globovnik, župan 

 



V objemu podeželja 
   med POhorjem in Bohorjem  

 

7

 
Občina Slovenske Konjice 

Stari trg 29 
3210 Slovenske Konjice 
telefon: 03/ 757 33 60 

fax: 03/ 575 43 28 
e-pošta: info@slovenskekonjice.si  
internet: www.slovenskekonjice.si  

 
Površina občine: 97,8 km2 

Število prebivalcev: 13.938 
 

 
Janez Jazbec, župan 

 

 
Občina Šentjur 
Mestni trg 10 
3230 Šentjur 

telefon: 03/ 747 13 35 
fax: 03/ 574 34 46 

e-pošta: obcina.sentjur@sentjur.si  
internet: www.sentjur.si  

 
Površina občine: 222,3 km2 

Število prebivalcev: 18.547 
 

 
Štefan Tisel, župan 

 

 
Občina Vitanje 

Grajski trg 1 
3205 Vitanje 

telefon: 03/ 757 43 50 
fax: 03/ 757 43 51 

e-pošta: info@vitanje.si  
internet: www.vitanje.si  

 
Površina občine: 59,4 km2 

Število prebivalcev: 2.350 

 
Slavko Vetrih, župan  
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Občina Zreče 

Cesta na Roglo 13b 
3214 Zreče 

telefon: 03/ 757 17 00 
fax: 03/ 576 24 98 

e-pošta: info@zrece.si  
internet: www.zrece.si  

 
Površina občine: 67 km2 

Število prebivalcev: 6.334 
 

Jože Košir, župan 
 
 

5. POBove SIVE CELICE   
 

Pripravil: jure.raztocnik@ra-kozjansko.si 
                                                      
O aktualnih razpisih, izobraževanjih,… zbranih v tej rubriki lahko dodatne informacije 
dobite na:  
 
Razvojni agenciji Kozjansko 
Mestni trg 2, Šentjur  
T: 03/747-12-46 
I: www.ra-kozjansko.si 
E: info@ra-kozjansko.si , jure.raztocnik@ra-kozjansko.si 
  
in 
 
Območni razvojni agenciji Pohorje – Dravinja 
Škalska cesta 7, Slovenske Konjice 
T: 03/757-18-50 
I: www.sc-konjice-zrece.si  
E: info-scsk@guest.arnes.si  
 

• GOSPODARSTVO 
 

Javni razpisi Podjetniškega sklada 
Podjetniški sklad je objavil štiri razpise za ugodne kredite in garancije za nova, majhna in 
srednje velika podjetja za razvojne investicije podjetij: 
 
1. Javni razpis za odobritev posrednih dolgoročnih investicijskih kreditov s subvencijami v 
letu 2005 

 
Rok za oddajo vlog: 10.11.2005. 
 
Več o javnih razpisih na spletni strani: 
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http://www.podjetniskisklad.si/Razpisi.htm#1razpis 
 
 
2. Javni razpis za kreditiranje okoljskih naložb občanov 33OB05A 
 
Rok za oddajo vlog: 31.1.2006 oziroma do porabe sredstev 
 
Več o razpisu na spletni strani: 
http://www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html 
 
 
3. Javni razpis za kreditiranje okoljskih naložb 34PO05A 
 
Rok za oddajo vlog: do porabe sredstev vendar ne kasneje kot 31.12.2005 
 
Več na spletni strani: 
http://www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html 
 
 
4. Javni poziv delodajalcem za izvedbo programov usposabljanja na delovnem 
mestu za obdobje 2005 – 2007 
 
Rok za oddajo vlog: do porabe sredstev 
 
Več o razpisu na spletni strani: 
http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/JavniRazpisi/10-07-05/JavniRazpis.htm 
 
 

•  KMETIJSTVO 
 

Razpisi AKTRP za pridobitev sredstev iz naslova strukturnih skladov: 
 
1. Javni razpis za Izboljšanje pridelave in trženja kmetijskih proizvodov iz EPD za leto 
2006 
 
Rok za oddajo vloge: 7.11.2005 (velja poštni žig) 
 
 
2. Javni razpis za ukrep Naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2006  
 
Rok za oddajo vloge: 7.11.2005 (velja poštni žig) 
 
 
3. Javni razpis za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti in dejavnosti, ki so blizu kmetijstvu 
– alternativni dohodkovni viri za leto 2006 
 
Rok za oddajo vloge: 21.11.2005 (velja poštni žig) 
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4. Javni razpis za ukrep Investicije v gozdove za izboljšanje gospodarske in ekološke 
vrednosti gozdov za leto 2006 
 
Rok za oddajo vloge: 22.11.2005 (velja poštni žig) 
 
 
5. Javni razpis za ustanavljanje in vzdrževanje shem kakovosti za posebne kmetijske 
pridelke oziroma živila za leto 2006  
 
Rok za oddajo vloge: 7.11.2005 (velja poštni žig) 
 
 
6. Javni razpis za ukrep Ribogojstvo, predelava in trženje za leto 2006 
 
Rok za oddajo vloge: 7.11.2005 (velja poštni žig) 
 
Več o razpisih na spletni strani: http://www.arsktrp.gov.si/ 
 
 

• ŠPORT 
 
1. Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2006, 
2007 in 2008 
 
Rok za oddajo vloge: 15.11.2005 (velja poštni žig) 
 
 
2. Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje športnih dejavnosti, raziskovanja in 
razvoja športa ter založništva v športu v letu 2006 
 
Rok za oddajo vloge: 15.11.2005 (velja poštni žig) 
 
Več o javnih razpisih na spletni: http://www.fundacijazasport.org/index1.asp 
 
 

• HUMANITARNO PODROČJE 
 
1. Javni razpis za razporeditev sredstev fundacije financiranje invalidskih in humanitarnih 
organizacij v letu 2006 
 
Rok za oddajo vlog: 30 dni po objavi v UL (razpis objavljen v petek 7. novembra 2005) 
 
Več o razpisu na spletni strani: http://www.gov.si/fiho/ 
 
 

6. SE VIDIMO !    
 

Pripravila: klara.sibanc@slovenskekonjice.si  
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III :::    wwwwwwwww...sss lllooovvveeennnssskkkeeekkkooonnnjjj iiiccceee...sss iii    
   

MMMAAARRRTTTIIINNNOOOVVVAAANNNJJJEEE   
   

         

OOOpppllloootttnnniiicccaaa   ---    
gggaaasss iii lll ssskkkooo   dddvvvooorrriii ššščeee   

111222...    nnnooovvveeemmmbbbeeerrr   
222000000555   

TTTuuurrriii sssttt iiičnnnooo   dddrrruuuššštttvvvooo   TTTRRRTTTAAA   OOOpppllloootttnnniiicccaaa   
MMMiii lll iiicccaaa   SSSeeevvvšššeeekkk;;;   000333111///   666111888   666888888   

MMMAAARRRTTTIIINNNOOOVVVAAANNNJJJEEE   člllaaannnooovvv   dddrrruuuššštttvvvaaa   
uuupppoookkkooojjjeeennnccceeevvv   ZZrrreeečeee   

   

   

TTTuuurrriii sssttt iiičnnnaaa   
kkkmmmeeettt iii jjjaaa   ZZZiiibbbiiikkkaaa   

111222...    nnnooovvveeemmmbbbeeerrr   
22200000555      0

DDDrrruuuššštttvvvooo   uuupppoookkkooojjjeeennnccceevvv   ZZZrrreeečeee   
VVVlllaaadddiiimmmiiirrr   KKKuuučaaannn;;;   000333///   555777666   000666   111888   

IIIPPPAAAVVVČEEEVVVIII   KKKUUULLLTTTUUURRRNNNIII   DDDNNNEEEVVVIII    
   

   

ŠŠŠeeennnttt jjjuuurrr   
NNNooovvveeemmmbbbeeerrr   

222000000555   

JJJSSSKKKDDD   –––   OOOIII   ŠŠŠeeennnttt jjjuuurrr,,,    OOObbbčiiinnnaaa   ŠŠŠeeennnttt jjjuuurrr,,,    
GGGlllaaasssbbbeeennnaaa   šššooolllaaa   ŠŠŠeeennnttt jjjuuurrr   

TTTIIICCC   ŠŠŠeeennnttt jjjuuurrr      
TTT:::   000333///   777444999   22555   222333   2
FF:::    000333///   77744477   111333   000666  F 7  

EEE:::   tt iiiccc@@@tttuuurrriiizzzeeemmm---ssseeennnttt jjjuuurrr...cccooommmt       

   
MMMAAARRRTTTIIINNNOOOVVVAAANNNJJJEEE   NNNAAA   PPPOOONNNIIIKKKVVVIII    

   

   

PPPooonnniiikkkvvvaaa   
111111...    –––   111333...    

nnnooovvveeemmmbbbeeerrr   222000000555   

TTTOOODDD   PPPooonnniiikkkvvvaaa   
TTTIIICCC   ŠŠŠeeennnttt jjjuuurrr   

TTT:::   000333///   777444999   22555   222333   2
FF:::    000333///   77744477   111333   000666  F 7  

EEE:::   tt iiiccc@@@tttuuurrriiizzzeeemmm---ssseeennnttt jjjuuurrr...cccooommmt    
EEE:::   wwwwwwwww...ssseeennnttt jjuuurrr...sss iiij       
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SSSPPPOOOMMMIIINNN   NNNAAA   JJJEEEŽŽŽKKKAA   A
   

   

ZZZdddrrraaavvvii lll iii ššškkkiii    dddooommm   i
DDDooobbbrrrnnnaaa   

111222...    nnnooovvveeemmmbbbeeerrr   
222000000555   ooobbb   111666:::000000   

TTTIIICCC   DDDooobbrrrnnnaaa   b
DDDooobbbrrrnnnaaa  111888,,,    333222000444   DDDooobbbrrrnnnaaa    

TTT:::   000333///   777888111   888222   111000   
FFF:::   000333///   777888111   888222   111111   

MMM:::   000444000///   444666222   666777999   
EEE:::   gggiiizzz@@@dddooobbbrrrnnnaaa...sss iii       

   
MMMAAARRRTTTIIINNNOOOVVVAAANNNJJJEEE      

zzz   aaannnsssaaammmbbblllooommm   Črrrnnnaaa   mmmaaačkkkaaa   
   

      

HHHooottteeelll    VVViiitttaaa   –––   
TTTeeerrrmmmeee   DDDooobbbrrrnnnaaa   

111222...    nnnooovvveeemmmbbbeeerrr   
222000000555   

TTTIIICCC   DDDooobbrrrnnnaaa   b
DDDooobbbrrrnnnaaa  111888,,,    333222000444   DDDooobbbrrrnnnaaa    

TTT:::   000333///   777888111   888222   111000   
FFF:::   000333///   777888111   888222   111111   

MMM:::   000444000///   444666222   666777999   
EEE:::   gggiiizzz@@@dddooobbbrrrnnnaaa...sss iii    

   
MMMAAARRRTTTIIINNNOOOVVVAAANNNJJJEEE   

   

   

OOOpppllloootttnnniiicccaaa   –––   
gggaaasss iii lll ssskkkooo   dddvvvooorrriii ššščeee   

111222...    nnnooovvveeemmmbbbeeerrr   
22200000555      0

TTTuuurrriissttt iiičnnnooo   dddrrruuuššštttvvvooo   OOOpppllloootttnnniiicccaaa   
TTTaaadddeeejjjaaa   WWWaaallldddhhhuuubbbeeerrr;;;   00044111///   66777333   111222222   4 6

   
MMMAAARRRTTTIIINNNOOOVVV   PPPOOOHHHOOODDD   

   

      

OOOpppllloootttnnniiicccaaa   ---    
cceeerrrkkkeeevvv   SSSvvv...    c

MMMaaarrrttt iiinnnaaa   nnnaaaddd   
ZZZlllaaakkkooovvvooo   

111222...    nnnooovvveeemmmbbbeeerrr   
222000000555   

TTTuuurrriii sssttt iiičnnnooo   dddrrruuuššštttvvvooo   TTTRRRTTTAAA   OOOpppllloootttnnniiicccaaa   
MMMiii lll iiicccaaa   SSSeeevvvšššeeekkk;;;   000333111///   666111888   666888888   

   
333...    MMMAAARRRTTTIIINNNOOOVVVAAA   

PPPRRRIIIRRREEEDDDIIITTTEEEVVV   
   

   

ŠŠŠeeennnttt jjjuuurrr   
111777...    nnnooovvveeemmmbbbeeerrr   

222000000555   

OOObbbčiiinnnaaa   ŠŠŠeeennnttt jjjuuurrr      
TTTIIICCC   ŠŠŠeeennnttt jjjuuurrr      

TTT:::   000333///   777444999   22555   222333   2
FF:::    000333///   77744477   111333   000666  F 7  

EEE:::   tt iiiccc@@@tttuuurrriiizzzeeemmm---ssseeennnttt jjjuuurrr...cccooommmt    
III :::    wwwwwwwww...ssseeennnttt jjjuuurrr...sss iii       
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MMMAAARRRTTTIIINNNOOOVVVAAANNNJJJEEE   
zzz   aaannnsssaaammmbbblllooommm   MMMooodddrrriii jjjaaannniii    

   

   

KKKuuullltttuuurrrnnniii    dddooommm   
SSStttrrraaannniiiccceee   

111999...    nnnooovvveeemmmbbbeeerrr   
222000000555   ooobbb   222000:::000000   

TTTuuurrriii sssttt iiičnnnooo   ooollleeepppšššeeevvvaaalllnnnooo   dddrrruuuššštttvvvooo   
SSStttrrraaannniiiccceee   

MMMeeetttkkkaaa   FFFiii jjjaaavvvžžž;;;   000444111///  666555999   666666000    

   
MMMEEEDDDOOBBBČIIINNNSSSKKKAAA   RRRAAAZZZSSSTTTAAAVVVAAA      

MMMAAALLLIIIHHH   ŽŽŽIIIVVVAAALLLIII    
   

   

PPPrrriiirrreeedddiiitttvvveeennniii    
šššoootttooorrr   vvv   

OOOpppllloootttnnniiiccciii    

111999...    iiinnn   
222000...   nnnooovvveeemmmbbbeeerrr   

222000000555   

DDDrrruuuššštttvvvooo   gggooojjj iii ttteeelll jjjeeevvv   mmmaaalll iiihhh   žžžiiivvvaaalll iii    
OOOpppllloootttnnniiicccaaa      

MMMiii lllaaannn  SSSiii tttaaarrr,,,   gggsssmmm:::   000444111///   888333666   888333222     

   
KKKOOONNNCCCEEERRRTTT   LLLJJJUUUDDDSSSKKKIIIHHH   PPPEEEVVVKKK   

111000...   ooobbbllleeetttnnniiicccaaa   
   

   

ŠŠŠpppooorrrtttnnnaaa   
dddvvvooorrraaannnaaa   
MMMiii llleeennniiiuuummm   
OOOpppllloootttnnniiicccaaa   

222666...    nnnooovvveeemmmbbbeeerr   r
222000000555   

DDDrrruuuššštttvvvooo   kkkmmmeeečkkkiiihhh   žžžeeennnaaa   OOOpppllloootttnnniiicccaaa   
PPPooollleeennneeekkk   MMMaaarrr iii jjjaaa;;;   000222///   888000111   999222   222999   

   
»»»NNNEEE   BBBOOOJJJ   SSSEEE   ZZZAAA   PPPOOOMMMOOOČ,,,             

               MMMIII   BBB'''DDDIIIMMMOOO   DDDAAANNN   IIINNN   NNNOOOČ«««    
DDDooobbbrrrooodddeeelllnnniii    kkkooonnnccceeerrrttt    PPPGGGDDD   DDDooobbbjjee   je

   

   

KKKuuullltttuuurrrnnniii    dddooommm   
DDDooobbbjjjeee   

222777...    nnnooovvveeemmmbbbeeerr   r
22200000555      0

PPPGGGDDD   DDDooobbbjjjeee   
OOObbbčiiinnnaaa   DDDooobbbjjjeee   

TTT:::000333///   777444666   666000   333000   
FFF:::000333///   777444666   666000   333555   

EEE:::   ooobbbccciiinnnaaadddooobbbjjjeee@@@sssiiiooolll ...nnneeettt    

FFFRRRAAANNNČIIIŠŠŠKKKOOOVVV   SSSEEEJJJEEEMMM   
   

   

SSStttaaarrrooo   iiinnn   MMMeeessstttnnnooo   
jjjeeedddrrrooo   SSSlllooovvveeennnssskkkiiihhh   

KKKooonnnjjj iiiccc   

333...    dddeeeccceeemmmbbbeeerrr   
222000000555   

   
JJJKKKPPP   SSSlllooovvveeennnssskkkeee   KKKooonnnjjj iiiccceee      
TTTIIICCC   SSSlllooovvveeennnssskkkeee   KKKooonnnjjjiicceee   ic

SSStttaaarrriii    tttrrrggg   222999,,,    33322111000   SSSlllooovvv...    KKKooonnnjjj iiiccceee   2
TTT:::   000333///   777555999   333111   111000   
FFF:::   000333///   777555999   333111   111111   
EEE:::   gggiiizzz...ssskkk@@@sssiiiooolll ...nnneeettt   

III :::    wwwwwwwww...sss lllooovvveeennnssskkkeekkkooonnnjjj iiiccceee...sss iiie       
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MMMAAARRRTTTIIINNNOOOVVVAAANNNJJJEEE   
   

   

OOOpppllloootttnnniiicccaaa   ---    
gggaaasss iii lll ssskkkooo   dddvvvooorrriii ššščeee   

111222...    nnnooovvveeemmmbbbeeerr   r
222000000555   

TTTuuurrriii sssttt iiičnnnooo   dddrrruuuššštttvvvooo   OOOppplloootttnnniiicccaaa   
TTTaaadddeeejjjaaa   WWWaaallldddhhhuuubbbeeerrr;;;   000444111///   666777333   111222222   

   
TTTRRRAAADDDIIICCCIIIOOONNNAAALLLNNNIII   PPPOOOHHHOOODDD   KKK   
PPPOOOLLLNNNOOOČNNNIIICCCAAAMMM   ZZZ   BBBAAAKKKLLLAAAMMMIII   

   

   

Čaaadddrrraaammm   
OOOpppllloootttnnniiicccaaa   

222444...   dddeeeccceeemmmbbbeeerrr   
222000000555   

TTTuuurrriissttt iiičnnnooo   dddrrruuuššštttvvvooo   TTTrrrttaaa   
SSSeeevvvšššeeekkk   MMiii lll iiicccaaa;;;   000333111///   66111888   666888888   M 6

   
BBBOOOŽŽŽIIIČNNNOO   NNNOOOVVVOOOLLLEEETTTNNNIII   

KKKOOONNNCCCEEERRRTTT      
   

   

VVVeeečnnnaaammmeeennnssskkkaaa   
dddvvvooorrraaannnaaa   ZZZrrreeečeee   

222555...   dddeeeccceeemmmbbbeeerrr   
222000000555   ooobbb   111555:::000000   

DDDrrruuuššštttvvvooo   gggooodddbbbeeennniiikkkooovvv   ZZZrrreeečeee   
ZZZdddeeennnkkkooo   KKKooovvvaaačeeeccc;;;   000333111///   333999111   333111222   

   
TTTRRRAAADDDIIICCCIIIOOONNNAAALLLNNNIII   PPPOOOHHHOOODDD   NNNAAA   

SSSVVV...   NNNEEEŽŽŽOOO   
   

   

ZZZrrreeečeee   
222555...   dddeeeccceeemmmbbbeeerrr   

222000000555      
ŽŽŽuuupppnnniii jjjssskkkiii    uuurrraaaddd   ZZZrrreeečeee   

SSSiiimmmooonnn   PPPoootttnnniiikkk;;;   000333///   555777666   000000   999444   

   
BBBOOOŽŽŽIIIČNNNOO   NNNOOOVVVOOOLLLEEETTTNNNIII   

KKKOOONNNCCCEEERRRTTT   PPPEEEVVVSSKKKIIIHHH   ZZZBBBOOORRROOOVVV   S
   

   

ŽŽŽuuupppnniii jjjssskkkaaa   n
ccceeerrkkkeeevvv   vvv  r  
OOOppplloootttnnniiiccciii    l

222666...   dddeeeccceeemmmbbbeeerrr   
222000000555   

KKKUUUDDD   OOOpppllloootttnnniiicccaaa   
EEEmmmiiicccaaa   TTTiiič   

   
SSSIIILLVVVEEESSSTTTRRROOOVVVAAANNNJJEEE   L J
UUUPPPOOOKKKOOOJJJEEENNNCCCEEEVVV   

   

   

KKKuuullltttuuurrrnnniii    dddooommm   
SSStttrrraaannniiiccceee   

222666...   dddeeeccceeemmmbbbeeerrr   
222000000555   

DDrruuuššštttvvvooo   uuupppoookkkooojjjeeennnccceeevvv   SSStttrrraaannniiiccceee   Dr
MMMeeelll iiihhhooorrr   KKKooonnneeeccc;;;   000333///   555777666   222777   333555   
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111555...    TTTRRRAAADDDIIICCCIIIOOONNNAAALLLNNNIII   BBBOOOŽŽŽIIIČNNNOOO---
NNNOOOVVVOOOLLLEEETTTNNNIII   KKKOOONNNCCCEEERRRTTT   GGGOOODDDBBBEEE   

NNNAAA  PPPIIIHHHAAALLLAAA    
   

   

KKKuuullltttuuurrrnnniii    dddooommm   
SSSlllooovvveeennnssskkkeee   
KKKooonnnjjj iiiccceee   

222888...   iiinnn   222999...    
dddeeeccceeemmbbbeeerrr   222000000555   m

GGGooodddbbbaaa   nnnaaa   pppiiihhhaaalllaaa   SSSlloovvveeennnssskkkeee   KKKooonnnjjj iiiccceee   lo
IIIvvvooo   KKKaaacccbbbeeekkk   000444111///   444777777   333000000   

TTTRRRAAADDDIIICCCIIIOOONNNAAALLLNNNOOO   
SSSIIILLLVVVEEESSSTTTOOOVVAAANNNJJJEEE   V

   

   

SSStttaaarrriii    iiinnn   MMMeeessstttnnniii    
tttrrrggg   

SSSlllooovvveeennnssskkkeee   
KKKooonnnjjj iiiccceee   

333111...    dddeeeccceeemmmbbbeeerrr   
222000000555   

   
TTTIIICCC   SSSlllooovvveeennnssskkkeee   KKKooonnnjjjiicceee   ic

SSStttaaarrriii    tttrrrggg   222999,,,    33322111000   SSSlllooovvv...    KKKooonnnjjj iiiccceee   2
TTT:::   000333///   777555999   333111   111000   
FFF:::   000333///   777555999   333111   111111   
EEE:::   gggiiizzz...ssskkk@@@sssiiiooolll ...nnneeettt   

III :::    wwwwwwwww...sss lllooovvveeennnssskkkeekkkooonnnjjj iiiccceee...sss iiie       
   

SSSIIILLLVVVEEESSSTTTRRROOOVVVAAANNNJJJEEE   NNNAAA   PPPRRROOOSSSTTTEEMMM   E
   

   

DDDooobbbrrrnnnaaa   
333111...    dddeeeccceeemmmbbbeeerrr   

222000000555   

TTTIIICCC   DDDooobbrrrnnnaaa   b
DDDooobbbrrrnnnaaa  111888,,,    333222000444   DDDooobbbrrrnnnaaa    

TTT:::   000333///   777888111   888222   111000   
FFF:::   000333///   777888111   888222   111111   

MMM:::   000444000///   444666222   666777999   
EEE:::   gggiiizzz@@@dddooobbbrrrnnnaaa...sss iii    

   
SSSIIILLLVVVEEESSSTTTRRROOOVVVAAANNNJJJEEE   NNNAAA   PPPRRROOOSSSTTTEEMMM   E

   

   

OOOpppllloootttnnniiicccaaa   
333111...    dddeeeccceeemmmbbbeeerrr   

222000000555   
TTTuuurrriii sssttt iiičnnnooo   dddrrruuuššštttvvvooo   OOOppplloootttnnniiicccaaa   

TTTaaadddeeejjjaaa   WWWaaallldddhhhuuubbbeeerrr;;;   000444111///   666777333   111222222   

   
SSSIIILLLVVVEEESSSTTTRRROOOVVVAAANNNJJJEEE   NNNAAA   PPPRRROOOSSSTTTEEMMM   E

   

   

VVViiitttaaannnjjjeee   
333111...    dddeeeccceeemmmbbbeeerrr   

222000000555   
TTTuuurrriii sssttt iiičnnnooo   dddrrruuuššštttvvvooo   VVViiitttaaannnjjjeee   

      

   
SSSIIILLLVVVEEESSSTTTRRROOOVVVAAANNNJJJEEE   NNNAAA   PPPRRROOOSSSTTTEEMMM   E

   

   

ZZZrrreeečeee   
333111...    dddeeeccceeemmmbbbeeerrr   

222000000555      

OOObbbčiiinnnaaa   ZZZrrreeečeee   
GGGIIIZZZ   LLLTTTOOO   RRRoooggglllaaa   ZZZrrreeečeee   

   CCCeeessstttaaa   nnnaaa   RRRoooggglllooo   111111jjj    
333222111444   ZZZrrreeečeee   

TTT:::   000333///   777555999   000444   777000   
EEE:::   ttt iiiccc...zzzrrreeeccceee...ll ttooo@@@sssiiiooolll ...nnneeetttlt    
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SSSIIILLLVVVEEESSSTTTRRROOOVVVAAANNNJJJEEE   NNNAAA   PPPRRROOOSSSTTTEEMMM   E
   

   

ŠŠŠeeennnttt jjjuuurrr   ---    tttrrržžžnnniiicccaaa   
333111...    dddeeeccceeemmmbbbeeerrr   

222000000555   

   
TTTIIICCC   ŠŠŠeeennnttt jjjuuurrr   

DDDrrrooofffeeennniiikkkooovvvaaa   uuulll iiicccaaa   111666,,,    333222333000   ŠŠŠeeennnttt jjjuuurrr   
TTT:::000333///   777444999   222555   222333   
FFF:::000333///   777444777   111333   000666   

EEE:::   ttt iiiccc@@@tttuuurrriiizzzeeemmm---ssseeennnttt jjjuuurrr...cccooommm   
III :::    wwwwwwwww...ssseeennnttt jjjuuurrr...sss iii       

   
 
 
 
Prijazno povabljeni! 
 


