Pozdrav urednice izpod Krvavice
Narava se nam spomladi kaže v vsej svoji lepoti, rastline pričnejo ponovno rasti, pokažejo se majhni cvetovi na drevesih,
ki omamno dišijo. Pa smo ljudje obzirni do narave? Vedno bolj se zavedamo, da jo moramo ohranjati, a še vedno se
pokažejo razočaranja, ko imamo toliko možnosti, da odložimo odpadke tja, kamor spadajo. V ta namen vas želimo
ponovno opomniti, da lahko v Zbirni center Vransko - Tabor v Čepljah pripeljete in brezplačno oddate papir, steklo,
plastično in kovinsko embalažo, biorazgradljive odpadke, nevarne odpadke iz gospodinjstev in kosovne odpadke, za katere
ne velja več omejitev količin. S sabo morate imeti le osebno izkaznico ali odrezek zadnje
plačane položnice. Ponovno navajamo delovni čas Zbirnega centra Vransko - Tabor:
• sreda: 14.00‒18.00
• sobota: 8.00‒12.00
Odlagate pa lahko tudi gradbene odpadke. Prevzem gradbenih odpadkov, ki vsebujejo
azbest, je možen samo v zbirnem centru v Bukovžlaku. Za tovrstne odpadke velja omejitev štirih avtoprikolic letno (do 3
m³/leto). V luči ohranjanja varovanja tal, zraka, vodnih virov in zdravja občanov je tudi Občinski svet Občine Tabor
potrdil financiranje ravnanja z azbestnimi odpadki. Občan obvesti občino o nameri menjave azbestne strešne kritine in si
pridobi evidenčni list za odvoz odpadkov. Javna služba zbiranja in odvoza odpadkov v Občini Tabor, ki jo izvaja Simbio
Celje, prevzame azbestni odpadek in izstavi račun Občini Tabor. Samo s skupnimi močmi lahko dokažemo, da zmoremo,
in dokaz je bila tudi uspešna čistilna akcija, ki je potekala 6. aprila.
Alenka Kreča Šmid, odgovorna urednica

Iz županovega kabineta
Iz županovega kabineta 5
Še malo in dočakali bomo praznik naše lokalne skupnosti. Obilica prireditev na različnih področjih kot spremljevalne
prireditve nas bodo popeljale do dveh glavnih dogodkov. Prvi je slavnostna seja Občinskega sveta Občine Tabor, drugi pa
Šentjurski sejem.
Slavnostna seja je namenjena vsem občankam in občanom in je bolj protokolarne narave. V vsemu blišču se pokažemo
občani tudi gostom iz drugih krajev. Z besedo blišč označujem kulturni program, predvsem pa podelitev občinskih
priznanj. Seveda na koncu tudi malo nazdravimo. Nagrajenci, skrbno izbrani občani, pa so glavni slavljenci. Njihovo delo,
doprinos k razvoju in vzdušju v občini je tisto, kar krasi našo lokalno skupnost. To pa naj bi bilo za vzgled vsem nam. Prav
je, da jim iskreno čestitamo.
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Šentjurski sejem spada v drugi sklop prireditev. Povorka, razstave, mladi talenti, tekmovanja, predstavitve, sejem in
zabavni del pod šotorom. Ta dan je namenjen razvedrilu občanov in obiskovalcev. Prav je, da ga zato tudi izkoristimo in
malo pozabimo na vsakdanje skrbi. Letošnji organizatorji veseličnega dela so gasilci PGD Ojstriška vas - Tabor. Upam, da
bomo dodobra izkoristili njihove gostinske usluge, kajti izkupiček gasilci porabijo za financiranje izobraževanj in opreme.
Njihovo znanje in pripravljenost pomagati pa je stvar, ki jo počnejo prostovoljno zaradi nas in za nas občane.
Župan Marko Semprimožnik

Občinska uprava sporoča in obvešča
Dobitniki priznanj Občine Tabor 2019
Na predlog predlagateljev in Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je Občinski svet Občine Tabor na 4.
redni seji sprejel sklep o podelitvi priznanj za leto 2019:
Prejemnik
Lovska družina Tabor
Milena Lenko
Maksimilijan Gržina
Ivan Natek

Luka Podbregar

Priznanje
Priznanje
Občine Tabor
Priznanje
Občine Tabor
Zlata plaketa
Občine Tabor
Srebrna plaketa
Občine Tabor

Kratka obrazložitev
Za požrtvovalno delo na
področju naravovarstva.
Za požrtvovalno delo na
področju planinstva.
Za požrtvovalno delo na
področju čebelarstva.
Za požrtvovalno delo na
področju kulture.

Bronasta
plaketa Občine
Tabor

Za požrtvovalno delo na
področju gasilstva.

Predlagatelj
Peter Terglav
Planinsko društvo Tabor
Čebelarsko društvo Tabor
Kovče Tatjana,
Kovče Stanko,
Vid Poznič
PGD Ojstriška vas - Tabor

Iskrene čestitke!
Alenka Kreča Šmid

Otvoritev cestnega odseka
JP 992368 Zupančič‒Centrih
Komisija za investicije v cestno infrastrukturo je v začetku leta
2017 obravnavala prejete pobude naših občanov in jih ovrednotila
skladno s Kriteriji za investicije v cestno infrastrukturo.
Ena izmed pobud se je nanašala tudi na cestni odsek Zupančič‒
Centrih v skupni dolžini 400 m. Po prenosu zemljišč v lasti
družine Zupančič in g. Centriha pod kategorizirano občinsko cesto
na Občino Tabor je v letu 2018 javna pot dobila tudi svoje mestu v
proračunu Občine Tabor. Skladno z Odlokom o merilih in
kriterijih za sofinanciranje graditve občinskih javnih cest in
priključkov na območju Občine Tabor morajo za rekonstrukcijo
obstoječe makadamske ceste bodoči uporabniki sofinancirati eno
polovico sredstev vrednosti prispevka investicije, eno polovico pa
financira Občina Tabor kot lastnica občinske javne ceste. V ta
namen je bil sklenjen dogovor o sofinanciranju navedene javne
poti z g. Centrihom. Po potrditvi dogovora smo izvedli javno
naročilo ter za izvajanje sklenili pogodbo z najugodnejšim
ponudnikom, podjetjem Sekopt, d. o. o. Pogodbena vrednost je
znašala 41.279,20 EUR z DDV. Naloge nadzora je izvajalo
podjetje PR projekt, Rok Presečnik, s. p.
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Z velikim zadovoljstvom ugotavljamo, da so bila dela zaključena v roku, v kvaliteti, ki smo jo vsi sodelujoči pričakovali.
Ob zaključku se želimo zahvaliti vsem sodelujočim, saj rekonstrukcije ceste brez sodelovanja, razumevanja in odstopa
potrebnega zemljišča ne bi mogli izvesti.
Alenka Kreča Šmid

Občinska čistilna akcija
V mesecu med 22. marcem, ko od leta 1993 obeležujemo svetovni dan voda, in 22. aprilom, ko se od leta 1970 praznuje
svetovni dan Zemlje, se še posebej rado poudarja pomen čiste pitne vode za preživetje človeštva ter zato nujnosti dobrega
gospodarjenja z vodnimi zalogami ter čistega
okolja, k čemur vedno bolj stremijo okoljsko
ozaveščeni posamezniki, iniciative, gospodarstva in
gibanja.
Kot že vrsto let smo se tudi letos v Občini Tabor
pridružili skrbi za okolje, v katerem živimo, in
organizirali čistilno akcijo. Kljub stalni skrbi in
opozarjanju na problematiko onesnaževanja okolja
se še zmeraj najde dovolj odpadkov, da vsako
pomlad organiziramo očiščevalno akcijo, kljub temu pa v kraju nimamo večjih črnih odlagališč. K sodelovanju smo
povabili vsa društva v občini, zainteresirane občane ter učence in učitelje POŠ Tabor. Čistilna akcija je potekala v soboto,
6. aprila 2019, na celotnem območju lokalne skupnosti.
K skupnemu uspehu akcije je pripomogla družba Simbio, ki je za vse udeležence priskrbela vrečke in rokavice ter dostavo
treh velikih kontejnerjev. Posamezniki in gasilska društva so zagnano poskrbela za zbiranje odpadkov in prevoz do
kontejnerjev na zbirnem mestu pri Domu krajanov Tabor, okrog 120 osnovnošolcev od 1. do 9. razreda je očistilo površine
ob pešpoteh in cestah, Turistično društvo Tabor je organiziralo garažno razprodajo, Planinsko društvo Tabor je očistilo
okolico planinske postojanke Zajčeve koče, uslužbenke Občine Tabor pa smo se lotile preurejanja svojih pisarn. Po
končani akciji je bilo poskrbljeno tudi za okrepčilo v gasilskem domu v Ojstriški vasi. Za vsakega udeleženca se je našlo
delo, zavedanje, da smo za svojo okolico naredili nekaj koristnega, pa nas je ob končani akciji zelo veselilo.

Ana Leskovšek
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Brezplačne storitve za naše občane

POSLANSKA PISARNA
poslanca v Državnem zboru Republike Slovenije
ALEKSANDRA REBERŠKA
je v prostorih Občine Tabor odprta
vsak prvi ponedeljek v mesecu od 11. do 12. ure.
VABLJENI!

BREZPLAČNE MERITVE
KRVNEGA TLAKA, KRVNEGA SLADKORJA IN KISIKA V KRVI
v prostorih Občine Tabor
vsak tretji ponedeljek v mesecu od 13. do 14. ure.
V okviru projekta MoST (Model skupnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju lokalnih
skupnosti) Polivalentna patronažna služba Zdravstvenega doma Žalec opravlja patronažno varstvo, prvenstveno
namenjeno prebivalcem oddaljenih krajev, osebam, ki živijo v neurejenem življenjskem okolju, so socialno ogrožene,
ostarele, nimajo sklenjenega ustreznega zdravstvenega zavarovanja.
Storitev se lahko izvaja tudi na pacientovem domu ali na terenu na osnovi predhodnega dogovora s patronažno sestro
gospo Ano Bogataj na telefonski številki: 031 424 147.
Spoštovani občani!
Sporočamo vam, da za vas v sodelovanju z Občino Tabor organiziramo

BREZPLAČNO PRAVNO POMOČ.
Na nas se lahko obrnete vsako prvo sredo v mesecu, od 17. do 19. ure.
Svetovanje poteka v pisarni, v pritličju občinske stavbe. Zaželena je predhodna najava na
tel. št. 040 303 888.
Svetuje vam Miha Centrih, uni. dipl. pravnik z opravljenim pravniškim državnim izpitom
(t. i. pravosodni izpit). Izkušnje je pridobival na Okrajnem sodišču v Žalcu, Okrožnem
sodišču v Celju ter Delovnem in socialnem sodišču v Celju.
Postavite lahko vprašanja s področja odškodninskega prava, varstva potrošnikov,
stvarnopravnih razmerij (nepremičnine, služnosti, motenje posesti…), delovnopravne
zakonodaje (kršitve pravic iz delovnega razmerja, odpovedi…), dedovanja (zapuščinski
postopki, urejanje razmerij za časa življenja…) in z drugih pravnih področij.
Veselimo se srečanja z vami!

Na navedeno telefonsko
številko in e-naslov
miha.centrih@pravnakl
inika.si se lahko obrnete
tudi z vprašanji, ki se
nanašajo na delo
občinskega sveta in
nasploh Občine Tabor.
Kot svetnik, izvoljen v
volilnem okraju Loke,
sem vam na voljo v
prostorih Občine Tabor
tudi v času uradnih ur
Pravne klinike, torej
vsako prvo sredo v
mesecu med 17.00 in
19.00.

Vaša pravna klinika
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Prejeli smo
Taborčani na državni kviz
V soboto, 30. marca, je v Občini Tabor potekal regijski kviz Mladi in kmetijstvo. Kviz je organiziralo Društvo podeželske
mladine Tabor v sodelovanju s Kmetijsko gozdarskim zavodom Celje.
Kviza se je udeležilo pet ekip s Celjske regije. Na kvizu so odgovarjali na vprašanja treh tematik: turistične kmetije,
natančno kmetijstvo in pridelava vrtnin s poudarkom na hidroponiki. Kviz je bil zelo napet, saj so bili tekmovalci zelo
izenačeni, zmagovalec pa je bil znan šele po zastavljenih dodatnih vprašanjih.
Prvo mesto je dosegla ekipa ŠC (Šolski center) Šentjur (Špela Grm, Ivana Marguč, Rok Terčič), drugo mesto DPM
(Društvo podeželske mladine) Tabor (Martin Cestnik, Tjaša Stiplovšek, Valerija Špoljar), tretje mesto DPM Spodnje
Savinjske doline (David Fonda, Primož Stražar, Angelika Vasle), četrta je bila ekipa DPM Šentjur, peta pa DPM Šaleška
dolina. Ker ekipa ŠC Šentjur ni članica ZSPM (Zveze
slovenske podeželske mladine), se državnega kviza
Mladi in kmetijstvo ne bo mogla udeležiti. Tega
tekmovanja se bodo namesto njih udeležili tekmovalci
DPM Tabor, kateri bodo na državnem kvizu zastopali
Celjsko regijo.
47. državni kviz Mladi in kmetijstvo je potekal v soboto,
13. aprila, v Žalcu pod šotorom na parkirišču Doma II.
slovenskega tabora. Po tekmovanju je sledilo še veselo
druženje ob zvokih Ansambla Šepet.
T. Tavčer
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Občinski test hoje v Taboru
V četrtek, 28. marca, je v Taboru na lokaciji nove občinske sprehajalne poti bilo mogoče preveriti svojo telesno
pripravljenost. Občinski test hoje je s sodelovanjem Občine Tabor organiziral Center za krepitev zdravja Spodnje Savinjske
doline, ki deluje v okviru Zdravstvenega doma Žalec. Zahvala za sodelovanje pri organizacijskih zadevah gre tudi
tamkajšnjemu Bistroju Sonja Kobale, s. p.
Testa hoje se je udeležilo 18 udeležencev, ki so opravili
enega izmed treh preizkusov – test hoje na 2 km, 6-minutni
preizkus hoje ali 2-minutni preizkus stopanja na mestu. Vsak
udeleženec, ki je želel preveriti svojo telesno zmogljivost, je
glede na rezultate bil deležen tudi svetovanja, kako svojo
zmogljivost izboljšati in kakšna telesna aktivnost bi bila za
njegovo zdravje najbolj primerna.
Za vse tiste, ki ste tokratni občinski test hoje zamudili, bo
naslednja priložnost za to 16. maja od 16. do 18. ure na
nogometnem igrišču na Vranskem. Vabljeni!
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Center za krepitev zdravja Spodnje Savinjske doline

Nekaj novosti v Občinski knjižnici Tabor, april 2019
•
•
•
•

Sparks, N.: Z vsakim dihom,
Guinness world records 2019,
Sharma, R.: Ob 5-ih vstani in svet ti bo ležal na dlani,
Golob, T.: Leninov park.

Prijazno vabljeni tudi v našo čitalnico, kjer lahko listate, berete in si izposodite revije s področja zdravja, vrtnarstva,
notranje opreme, znanosti, zgodovine in razvedrila.
Karmen Kreže
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Pravljična ura v Občinski knjižnici Tabor
Tokrat smo pravljično urico v Občinski knjižnici
Tabor posvetili svetovnemu dnevu gledališča, ki
ga praznujemo 27. marca. Zato smo se odločili,
da preberemo in obnovimo pravljico o Rdeči
kapici, nato pa izdelamo naprstne lutke in staršem
še dramsko uprizorimo to poznano pravljico.
Zgodba o Rdeči kapici je pravljica o
odgovornosti in kazni, sicer večini poznana kot
pravljica zbirateljev pravljic bratov Grimm,
ampak avtor te pravljice je Charles Perrault, ki je
med drugim napisal tudi Pepelko in Trnuljčico.
Karmen Kreže

Mladi in poklic bolničar – negovalec
Že takoj ob vstopu v leto 2019 smo se tudi v našem zavodu resno soočili s problematiko pomankanja negovalnega kadra na
trgu dela. Za razliko od preteklih let, ko se je na razpise za prosta delovna mesta prijavljalo veliko število prosilcev, smo
morali tokrat razpise ponavljati, saj med maloštevilnimi prispelimi vlogami praktično nismo našli ustreznega kandidata.
Zdravstveni tehnik, bolničar – negovalec in oskrbovalec so poklicne skupine, ki v domovih starejših občanov zagotavljajo
glavnino negovalnega kadra. V zadnjem času se na trgu dela pojavlja predvsem deficit bolničarjev – negovalcev, saj se
večina mladih iz te poklicne skupine odloča za nadaljevanje šolanja. Leta nazaj so se na razpise za delovna mesta bolničar
– negovalec prijavljali tudi tehniki zdravstvene nege, danes pa ti z lahkoto najdejo službo v svoji plačni skupini ali pa raje
odidejo v tujino. Delo bolničarja – negovalca je psihično, predvsem pa fizično zelo naporno. V slovenskem prostoru še
vedno prevladuje miselnost, da je izvajanje nege pretežno ženski poklic. Če temu »ženskemu« poklicu pridamo še
neugodne razporeditve delovnega časa (nočno, nedeljsko, praznično delo), nizke plače v primerjavi z ugodno socialno
politiko, nam je lahko kaj kmalu jasno, zakaj se sedanje generacije ne vidijo več v tem poklicu.
Zavod sv. Rafaela Vransko že vrsto let uspešno sodeluje s Srednjo zdravstveno šolo Celje kot učna baza za njihove dijake.
Srednja zdravstvena šola Celje k nam napotuje dijake naše regije na praktično usposabljanje z delom za poklica bolničar –
negovalec in zdravstveni tehnik. Glede na predhodno znanje in motiviranost te
dijake vključujemo v procese dela, kjer utrjujejo in nadgrajujejo svoje znanje,
povezujejo teoretično znanje s prakso, začutijo pomen timskega dela in pomen
pripadnosti timu in ustanovi. Istočasno pa spoznajo dobre in tudi slabe plati
izbranega poklica. Predvsem težavnost poklica in želja po višji izobrazbi pa sta
tisto, kar jih motivira za nadaljevanje šolanja na višjih stopnjah. Vse redkejši so
dijaki, ki po zaključenem programu bolničar – negovalec šolanja ne nadaljujejo.
V času letnih dopustov glavnino potreb po počitniškem delu zagotavljamo prav z
dijaki, ki so pri nas opravljali praktično usposabljanje z delom. Pri tem pa s ponosom ne moremo mimo dejstva, da ima
večina dijakov naše regije privzgojene delovne navade, za kar gre vsekakor zahvala in pohvala predvsem njihovim staršem.
V preteklih letih smo v našem zavodu »vzgojili« tudi precejšnje število pripravnikov, pri tem pa odkrili tudi številne
»bisere«, ki pa jih žal zaradi kadrovske politike in normativov nismo mogli zadržati. Smo pa ponosni, da so danes
spoštovan in cenjen kader v drugih ustanovah.
Zadnje čase je veliko govora o t. i. »dvojnem statusu«. Bo predlagani dvojni status rešitev za zagotavljanje negovalnega
kadra tudi po Domovih starejših občanov? Se bodo bolničarke – negovalke po 40. letih dela in 60. letu starosti glede na
posledice dolgoletnega težkega dela zanj sploh odločale in ali bodo takšno delo sploh še zmogle?
Stanka Žičkar, vodja ZNO v Zavodu sv. Rafaela Vransko
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Davek na odjavljena vozila je že stopil v veljavo
S 1. aprilom 2018 je začel veljati Zakon o dajatvah na
motorna vozila, ki uvaja dajatev na odjavljena vozila.
Po podatkih Ministrstva za infrastrukturo Slovenci letno
odjavimo med 60.000 in 80.000 vozil.
Kdo bo moral plačevati dajatev na odjavljena vozila?

Cilj je zmanjšanje števila divjih odlagališč
Namen ukrepa je, da bodo lastniki sami poskrbeli za
odjavljena vozila in da ta ne bodo končala na divjih
odlagališčih v naravi ter tako dodatno onesnaževala in
kazila okolja, so zapisali na Ministrstvu za infrastrukturo.

Lastniki vozil, ki so 1. aprila 2018 odjavili vozilo iz
prometa, so postali zavezanci za plačilo te dajatve 1.
aprila 2019. Dajatev bodo plačevali vsako leto. Dajatve
za odjavljena vozila pa se ne plačuje za vozila, odjavljena
pred 1. 4. 2018.
Dajatev za odjavljena vozila so dolžni plačevati lastniki
določene kategorije vozil, in sicer za odjavljena osebna
vozila (vozila za prevoz potnikov z največ osmimi sedeži
poleg vozniškega sedeža), tovorna vozila za prevoz blaga
z največjo maso do vključno 3,5 tone in trikolesne
mopede. Ta dajatev pa ne velja za vozila s statusom
starodobnega vozila.
V primeru, ko je lastnik vozila mladoletna oziroma
poslovno nesposobna oseba, je zavezanec za plačilo
tovrstne dajatve njen zakoniti zastopnik, na katerega je
bilo vozilo registrirano. Če je vozilo v lasti več oseb, je
zavezanec za plačilo oseba, ki je kot lastnik navedena v
evidenci registriranih vozil. Pri dedovanju je zavezanec za
plačilo zapadlih dajatev dedič, ki vozilo podeduje.
Plačilu dajatve se lahko lastniki vozil izognejo v
primerih, če je iz evidence registriranih vozil razvidno, da
je bilo vozilo dano v razgradnjo v skladu s predpisi o
varstvu okolja ali znova registrirano, če pooblaščeni
registracijski organizaciji predložijo policijski zapisnik, iz
katerega izhaja, da je bilo vozilo ukradeno, ali v primeru,
da predložijo dokazilo, da je bilo vozilo registrirano v
drugi državi.
Dajatev za odjavljena vozila se sicer plačuje največ deset
let od zadnje odjave vozila. Če lastnik vozila v tem času
le-tega znova registrira, začne ta rok ponovno teči ob
naslednji odjavi vozila.
Višina dajatve znaša 25 odstotkov obstoječe letne dajatve
za uporabo vozil v cestnem prometu, vendar ni manjša od
25 evrov. Višina dajatve je torej odvisna od delovne
prostornine motorja (ccm) vašega vozila in lahko znaša od
25 do maksimalno 141,25 evra. Za vozila, ki imajo
vgrajen samo električni pogonski motor, dajatev za
odjavo znaša 20
(trikolesni moped) oziroma 25 evrov (osebni avtomobil in
tovorno vozilo).

Pooblaščeni izvajalci bodo namreč ob razgradnji vozila
poskrbeli tudi za okolju nevarne snovi in materiale, ki
obremenjujejo okolje. Seznam obratov za razstavljanje
izrabljenih vozil in njihovih prevzemnih mest po Sloveniji
najdete
na
spletni
strani
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads
/zakonodaja/imv_prevzemna_mesta.pdf.
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, ki deluje
v okviru Ministrstva za infrastrukturo, po nastanku
obveznosti plačila dajatve za odjavljeno vozilo pošlje
lastniku odjavljenega vozila plačilni nalog za plačilo
nastale obveznosti. Lastnik mora plačilo izvesti v 30 dneh
po prejemu naloga.
Upravna enota Žalec v skladu z določbami Zakona o
motornih vozilih od 1. 4. 2018 dalje pošilja obvestila
novim lastnikom vozil s stalnim prebivališčem ali
začasnim prebivališčem (ki v Sloveniji nimajo stalnega
prebivališča), kot tudi pravnim osebam s sedežem na
območju Upravne enote Žalec, od kdaj so v evidenci
registriranih vozil evidentirani kot novi lastniki vozila (če
tega niso registrirali pri spremembi ali v roku 15 dni od
spremembe lastništva vozila).
V izogib slabi volji in nepotrebnim stroškom vsem
lastnikom odjavljenih vozil, ki so bila odjavljena po 1. 4.
2018, svetujemo, da pravočasno poskrbite za odjavljeno
vozilo oziroma uredite status vašega vozila.
Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski
številki (03) 713 51 20 ali nam pišite na e-naslov
ue.zalec@gov.si.
Simona Stanter, načelnica
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Policijska kronika za obdobje od 1. 3. do 31. 3. 2019 (Občina Tabor)
15. marca 2019 je oškodovanka naznanila na Policijsko postajo Žalec, da ji je na parkirnem prostoru pred POŠ Tabor z
ostrim predmetom neznanec namerno poškodoval avtomobil.
23. 3. 2019 smo bili obveščeni, da se dva voznika cross motorjev brez registrskih tablic vozita iz smeri Tabora po stezi
proti Čemšeniški planini. Prav tako smo bili obveščeni o problematiki vožnje z motornimi kolesi v naravnem okolju, saj se
neodgovorni vozniki z motornimi kolesi vozijo po gozdovih Občine Tabor. S tem plašijo živali in jih preganjajo ter
uničujejo podrast ter ekosistem.
Nekaj obvestil in nasvetov za prihajajoče praznike
Prihajajo velikonočni in prvomajski prazniki. Gre za čas, ko se vsako leto v času velikonočnih praznikov srečamo s
problematiko, ki je povezana z različnimi napravami, ki jih posamezniki uporabljajo za pokanje. Pogosto se pri tem uporabi
možnarje ali druga priročna sredstva. V preteklih letih je zaradi tega velikokrat prišlo tudi do lahkih in hudih telesnih
poškodb. Največkrat pa se s pokanjem z acetilenom (karbidom) v nočnem času moti javni red in mir. Ugotavljamo tudi, da
se poleg uporabe karbida in drugih eksplozivnih sredstev ob teh praznikih uporabljajo pirotehnični izdelki, ki so lahko ob
nestrokovni uporabi izredno nevarni.
Izdelki, ki se lahko uporabljajo v času praznovanje novega leta, se v času velikonočnih praznikov ne smejo. Prodaja
pirotehničnih izdelkov kategorije 1, katerih glavni učinek je pok, je dovoljena le od 19. do 31. decembra, uporaba teh
izdelkov pa je dovoljena le od 26. decembra do 2. januarja, kar pomeni, da teh izdelkov v času med velikonočnimi prazniki
ni dovoljeno uporabljati. V primeru uporabe pirotehnike v nasprotju s predpisi bodo policisti na podlagi 48. člena Zakona o
eksplozivih in pirotehničnih izdelkov dosledno izrekali globe v višini od 400 do 1.200 evrov. Policisti tudi opozarjajo, da
nepremišljena in neprevidna uporaba pirotehničnih izdelkov pogosto povzroči telesne poškodbe (opekline, raztrganine rok,
poškodbe oči itd.), poleg tega pa moti tudi živali ter onesnažuje okolje.
Za možnar morate imeti priglasitveni list. Možnarji, katerih uporaba je med velikonočnimi prazniki v posameznih delih
države zelo pogosta, sodijo med orožje, ki ga morajo posamezniki prijaviti in imeti zanj tudi priglasitveni list. Ta orožna
listina pa jim ne omogoča pravice do neoviranega nošenja, njihova uporaba je možna le v okviru organiziranih javnih
prireditev pod pogoji, ki veljajo za izvedbo takšnih zbiranj in kot jih določi upravni organ.

Vesele velikonočne praznike!
Gorazd Trbovšek, komandir Policijske postaje Žalec,
višji policijski inšpektor III

Dan odprtih vrat slovenskih čebelarjev
Čebela nas spremlja skozi vse življenje. Kot otrokom nam je simbol pridnosti, varčnosti in skrbi za druge. Ko pa
odrastemo, občudujemo njeno učinkovitost, socialni red, gospodarnost in učinkovitost. V Sloveniji nas je več kot 10.000
čebelarjev, ki skrbimo za čebele. Delo s čebelami nam predstavlja najboljše zdravilo za vse strese in tegobe, ki jih
doživljamo v današnjem hitrem tempu življenju.
Slovenija je v svetu poznana kot čebelarska dežela in je veliko prispevala k svetovnemu čebelarstvu. Prav tako je Slovenija
izvorna dežela kranjske čebele, katere lastnosti so mirnost, delavnost in odlična orientacija. V številnih deželah so
avtohtone čebele zaradi vnašanja novih pasem z leti izginile, pri nas pa se je avtohtona čebela ohranila vse do danes.
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Vse o čebelarstvu, čebeljih pridelkih in kako čebele s svojo aktivnostjo v naravi pomembno vplivajo na proizvodnjo hrane
tako za človeka kot tudi za živali, kakor tudi na človekovo zdravje in druge dejavnike življenja, boste lahko zvedeli na
Dnevu odprtih vrat slovenskih čebelarjev.
Dan odprtih vrat slovenskih čebelarjev bo Čebelarska zveza Slovenije, Javna svetovalna služba v čebelarstvu, skupaj s
čebelarskimi društvi po Sloveniji, organizirala v petek, 26. aprila
2019.
Čebelarska društva bodo poskrbela za izvedbo vseh aktivnostih v
čebelnjakih in stojnicah. Na ta izobraževalni in promocijski dogodek
vabimo osnovne šole, vrtce, splošno javnost in obiskovalce iz ožje in
širše okolice čebelarskega društva, ki predstavlja svojo dejavnost.
Na dan odprtih vrat slovenskih čebelarjev bomo obiskovalcem
predstavili čebeljo družino, njeno bivališče, člane čebelje družine,
satje, kjer čebele skladiščijo med in cvetni prah, čebelarske
pripomočke in čebelarjeva opravila. Predstavili bomo pomen
medovitih rastlin, glavne paše na posameznem območju in aktivnosti, s katerimi lahko vsak posameznik pripomore k
ohranitvi čebel. Poudarili bomo pomen kranjske čebele kot pomembne opraševalke za kmetijstvo in pridobivanje hrane. Na
predstavitveni stojnici ali čebelnjaku bomo čebelarji predstavili čebelje pridelke in izdelke z možnostjo degustacije in
nakupa.
Vabljeni ste, da z vašim obiskom podprete našo dejavnost, kajti brez čebelarjev ne bo čebel in posledično vsega, kar čebele
s svojim poslanstvom storijo za človeka in za ohranjanje okolja.
Vlado Auguštin, ČZS

Posadi hokaido bučo za čebelo in jeseni uživaj v kremni bučni juhi
S sodelovanjem in povezovanjem partnerjev pri projektu »Kar sejemo, to žanjemo« smo v preteklih letih združili
prizadevanja za povečanje posejanosti ajde in sončnic v našem prostoru, s tem pa tudi prepoznavnost in uporabnost le-teh v
prehrani. Z aktivnostmi Čebelarske zveze Slovenije skupaj s partnerji spodbujamo sajenje medovitih rastlin, s čimer
pomembno prispevamo k ohranjanju narave in razvoja čebel. S setvijo buč v letošnjem letu želimo spodbuditi setev
zanimive rastline, ki je koristna tako za čebele in ostale opraševalce. V jesenskem času, ko pridelek dozori, je široko
uporaben tako za živali kot tudi za ljudi.
Buče in njihov izvor
Pri izkopavanju v Mehiki so arheologi odkrili najstarejša semena buč, ki segajo v sedmo tisočletje pred našim štetjem. Iz
Srednje Amerike so jo Španci v 15. stoletju pripeljali v Evropo. Sprva so bučo sejali za okras. Z njihovo selekcijo se je
večala njihova uporabnost in postala je vse pomembnejša krma za domače živali, predvsem za prašiče. V 19. stoletju se je
razširilo stiskanje olja iz semen buč. Danes je tako buča uporabna za čebele v času cvetenja (pomemben vir cvetnega prahu
in medičine), živali, ljudi in je lepa dekoracija v jesensko-zimskem času za naše prostore. V današnjem času je ta rastlina
cenjena, saj je vsestransko uporabna.
Buče so rastline, ki niso težavne za vzgojo. Le na začetku zahtevajo nekaj oskrbe, saj imajo slabo
tekmovalno sposobnost proti plevelom. V vrtu jim izberemo sončno lego, tla pa globoko humusna.
Kako se pripraviti na setev buč hokaido?
V posamezne sadilne lončke sejemo konec meseca aprila in v začetku maja po 1 do 2 semena na
lonček. Seme hitro kali in sadike hitro rastejo. Presadimo jih na stalno mesto, ko poženejo prvi
Hokaido buča.
pravi list. V sredini maja lahko sejemo semena tudi direktno na gredo. Vedeti moramo, da buče potrebujejo
toplo zemljo, zato jih na stalna mesta presadimo po 15. maju, ko ni več nevarnosti za slano.
Kadar na vrtu nimamo dovolj prostora za vzgojo buč, lahko buče posadimo na rob vrta ali izkoristimo kompostni kup.
Izkoristimo lahko buče tudi kot živo zastirko. Med mladimi sadikami redno odstranjujemo pleveli, dokler rastlina ne
preraste in prekrije tal. Med rastjo lahko pod buče položimo slamo, da ostajajo tla vlažna, plodovi kasneje pa niso umazani.
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Buče cvetijo, ko se dan krajša in so odlična paša za čebele in ostale opraševalce. V jesenskem času plodovi dozorijo. Buče
hokaido zrastejo do 3 kg teže in so okroglo-hruškaste oblike. Buče pobiramo skupaj s peclji, da ne poškodujemo plodov in
tako se odlično shranijo čez celo zimo. Najbolje je, da jih spravimo direktno iz vrta na hodnike, stopnišča ali v zastekljene
terase, kjer ni pretoplo. Buče hokaido so tako odlična hrana v jesensko-zimskem času, ki popestrijo naše krožnike.
V okviru letošnjega projekta »Kar sejemo, to žanjemo« bomo skupaj s partnerji Semenarna Ljubljana, d. o. o., Semina, d. o.
o., in kmetijskimi šolami posejali na njihove vrtove semena hokaido buč. Osrednji dogodek bo letos na Biotehniški šoli
Ptuj, na njihovem posestvu v Turniščah, in sicer v četrtek, 16. maja. Na tem dogodku boste spoznali tehnologijo pridelave
hokaido buč in demonstracijo sajenja buč, tako da ste vabljeni na dogodek in spoznali boste zanimivo medovito rastlino.
In za konec, ne pozabite na svoje vrtove posejati hokaido buče ter zagotovite pašo čebelam in ostalim opraševalcem. V
jeseni pa boste uživali dobrote, ki se lahko pripravijo iz buč hokaido.
Tomaž Samec, ČZS

Obiskala nas je štorklja
S privoljenjem srečnih mamic in ponosnih očkov razglašamo prihod novorojenčkov:
 21. marca se je rodil 55 cm velik in 3700 g težek deček Noel staršema Dolores
Malec in Leonu Zaveršniku iz Pondorja.
ISKRENE ČESTITKE OB VESELEM DOGODKU!
Vse starše vabimo, da nam podatke o novem rojstvu, ki jih bomo z veseljem objavili v
naslednji številki Novic, sporočite na e-poštni naslov: info@obcina-tabor.si .

Iz vrtca in šolskih klopi

2. aprila je potekala prireditev ob
zaključku 14. CICI umetnije v
Etnografskem muzeju v Ljubljani.
Prejeli so 2734 izdelkov iz 70 vrtcev
in 88 šol. Strokovna komisija je za
razstavo izbrala 150 otroških likovnih
del in jih dvanajst nagradila. V
kategoriji vrtcev je nagrajenih pet
likovnih del, tudi v kategoriji
osnovnih šol nagrado prejme pet del.
Nagrajeni sta še dve kiparski deli. Vsa
izbrana dela bodo trikrat razstavljena,
in sicer v Ljubljani do 3. maja, nato še
v Ajdovščini in Slovenski Bistrici. Na
prireditev v Ljubljano so bili
povabljeni tudi trije otroci iz oddelka
5–6 let. Ana in Enej sta dobila
priznanje, Oskar pa je prejel nagrado.
Čestitke!
Mentorici Mateja Jezernik in Urška Rotar
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Pravljica, pravljica …
V naši skupini otrok starih 3–4 leta dnevno namenjamo čas
razvoju bralne kulture. Otrokom z branjem približamo svet
knjig ter jih s tem vključujemo v pisno kulturo kot pomembno
sestavino demokratizacije družbe. Tako se skozi celo leto
dotikamo in seznanjamo s kvalitetnimi otroškimi deli
slovenskih in tujih avtorjev. Otrokom predstavimo tudi avtorje
in ilustratorje.
V mesecu aprilu, ko praznujemo dan knjige, smo se v naši
skupini tudi mi preizkusili kot pisatelji in ilustratorji. Najprej
smo se pogovarjali in iskali ideje, kako bi knjigo sploh izdelali.
Otroci so hitro ugotovili, da potrebujemo papir in lepilo. Lotili
smo se dela. Tudi črk nismo znali pisati, zato smo si jih izrezali
iz časopisa. Najbolje smo se znašli v vlogi ilustratorja. Imeli
smo srečo, da nas je obiskala likovna umetnica ga. Nevenka Novak, ki nam je ilustrirala pravljico Pod medvedovim
dežnikom. Pravljico nam je s sprotnim ilustriranjem zelo popestrila. Odločili smo se, da jo bomo še povabili. En knjižni
pozdrav!
Anuška Križnik, dipl. vzg. pr. otr.

»Nasmeh zate«
V četrtek, 21. marca 2019, smo učenci in učitelji Podružnične šole Tabor
pripravili prireditev z naslovom Nasmeh zate. Med gledalce v dvorani smo
prenesli sporočilo, da naj ne čakajo na praznike, vikende ali posebne
priložnosti, ampak praznujejo vsak dan in predvsem naj se smejejo vsak
trenutek dneva. Skupaj smo ugotovili, da ima smeh ogromno pozitivnih
stranskih učinkov. Učenci so s svojimi nastopi dokazali, da je včasih tako
malo potrebno, da se nasmejimo in smo srečni.
Iskrena hvala vsem, saj smo s skupnimi močmi pričarali nasmehe na obraze
vseh v dvorani.

Sanja Draksler

Športni dan
Zima je bila letos bolj mila in nam ni postregla s snegom, zato nismo mogli izvesti sankanja. V petek, 22. marca 2019, smo
se tako učenci od prvega do četrtega razreda POŠ Tabor, skupaj z razredničarkami, podali na pohod v smeri Črnega Vrha in
Pondorja. Ves čas so nas greli topli sončni žarki, zato smo se nazaj do šole vrnili prijetno utrujeni.
Na pohodu mi je bilo všeč:
- ko smo tekali po travniku (Jon),

-

ko smo hodili po gozdu (Lina),
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-

ko sva z Nejo ležale na travniku (Vita),
ko smo imeli lep razgled na Krvavico (Ana),
ko smo večkrat jedli na poti (Blaž),
ko smo se z Jonom in Tijažem nekaj smešnega
pogovarjala (Jurij L.),
všeč mi je bilo, ker sem se lahko igral z
višješolci (Brut),
ko smo na travniku delale kolesa in mostove
(Manca, Mina),

-

ko smo lahko tekli do drevesa in tam počili
(Neja),
ko sva Lana prosila za kaj sladkega in nam je
dal (Jaro, Tini),
ko sva z Lanom delala »duble flip« (Tijaž),
lovljenje na travniku (Urban, Jan),
dolgi počitki in sladkanje s priboljški (Lovro),
lep razgled (Veronika).

Manja Drnolšek, POŠ Tabor
Tretješolcem je bilo všeč:
- hoditi na sončen dan in videti veliko narave
(Ella),
- igranje na velikem travniku (Lucija),
- vsa hoja je bila super (Lidija),
- hoja skozi gozd (Diana in Mark),
- igranje na travniku ter ležanje na travi z Diano
in Lidijo (Nika),
- dolg pohod v soncu ter metanje kamenja čez
Bolsko (Zala),
- tek okoli drevesa (Ajda),
- da smo bili cel dan na svežem zraku in da sem
v Bolsko vrgel kamen – žabico (Jure),

-

-

tekmovanje v spuščanju »ladjic« v valovih
Bolske (Bor in Tevž M.),
metanje kamenja v Bolsko (Martin in Ožbej),
na domačiji Šmitovih, kjer smo sedeli za vrtno
mizo, se pogovarjali s prijatelji, gostoljubna
ga. Šmit pa nas je pogostila s slastnimi piškoti
(Maj),
počitki med hojo, ko smo si s sošolci izmenjali
priboljške (Maks),
hoja skozi gozd ter ko sem se z Ello in Lidijo
igral igro Ob cesti vidim … ter igro Ime,
priimek, žival, rastlina, predmet (Aljaž).
razredničarka Darja Savinek

Taborski FFL-jevci smo obiskali Noordung center v Vitanju
Učenci, ki letos obiskujemo FFL Jr. na POŠ Tabor, smo se v sredo, 13. marca 2019 skupaj z Robo Vrani, Robo Vrančki z
Osnovne šole Vransko in učenci Inštituta 4.0 iz Ljubljane obiskali Noordung center v Vitanju. Z nami so bili učitelji
Simona Jan, Tina Žličar in Miha Miklavc.
Tam smo spoznali veliko zanimivosti, povezanih z vesoljem. Učenci so z veseljem preizkušali napravo ELECTRA VR, ki
ponazarja vesoljsko plovilo, s katero doživite pristno izkušnjo opazovanja površja planeta Zemlje in letenja v virtualni
trodimenzionalni resničnosti. Letenje temelji na odličnem fizikalnem modelu.
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Vtisi učencev:
V Vitanju mi je bil všeč simulator letenja, kjer je občutek letenja enak resničnemu. Tam so imeli svojo predstavitev tudi
Robo Vrani in učenci z Inštituta 4.0. Njihova predstavitev je bila zelo zanimiva.
Naučil sem se veliko novih stvari. Kako astronavti jedo, hodijo in kako so oblečeni. V Zemljino atmosfero odvržejo
odpadke, kjer izgorijo. V vesolju je še veliko novih planetov, ki jih še nismo odkrili. Bilo mi je zelo všeč.
Maj Krivec, 3. c
V Vitanju sem spoznal, kako veliki so posamezni planeti. Všeč mi je bilo, ko sem videl naše osončje od blizu. Zanimivo mi
je bilo, da je tam voda le v trdnem stanju. Vesel sem, da sem se udeležil te ekskurzije.
Gal Gosak, 3. c

Simfonični orkester Glasbene šole Risto Savin Žalec na naši šoli
V sredo, 27. aprila 2019, ob 10. 30 so POŠ Tabor obiskali člani Simfoničnega orkestra Glasbene šole Risto Savin Žalec pod
umetniškim vodstvom dirigenta Andraža Slakana. Koncert smo si ogledali učenci od 1. do 9. razreda. Zaigrali so nam
klasično, moderno in filmsko glasbo. Bilo je čudovito. Zelo
smo ponosni, saj je gospod Slakan, ki vodi orkester, doma iz
našega Tabora.
Učenci 4. b
Vtisi učencev:
Danes mi je bil simfonični orkester zelo všeč, še posebno zato,
ker so igrali takšne pesmi, ki sem jih poznala. Najbolj mi je bil
všeč Pink panter. Zelo, zelo mi je bilo všeč. Želim si, da nas še
kdaj obiščejo in ponovijo koncert.
Iza Kvas, 4. b
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Všeč mi je bilo, ko so zaigrali Pink panterja.
Najbolj sem užival, ko smo lahko zraven
ploskali in tleskali.
Maj Jamšek, 4. b
Všeč mi je bilo, sploh, ko so zaigrali rock.
Upam, da nas še kdaj obiščejo.
Anže Škornik, 4. b
Koncert mi je bil zelo všeč. Všeč mi je bil Pink
panter, glasba iz reklame in Pravljica o
mavričnih ljudeh.
Zarja Petrovič Poljanec, 4. b

Nogomet

Luknja

Rad se ukvarjam s športom. Najrajši igram
nogomet. Najprej sem ga igral v Taboru, nato sem
začel trenirati na Vranskem. Ko sem na treningu,
sem golman. Uživam tudi v gledanju tekem na
televiziji. Upam, da bom kdaj videl kakšno v živo.
Zelo si želim dres Luke Modrića. Doma rad vsak
prosti čas izkoristim za nogomet. Igram z bratom,
očijem ali mamico. Tako pridobivam energijo za
boljše učenje.

Ali veste za kakšno luknjo? No, jaz že. In to čisto najino – mojo in
od sosedovega fanta.

Ožbej Lesjak, 3. c

Takole je bilo. Bil je oblačen dan. S sosedom sva se spraševala, kaj
bi le počela. Odločila sva se, da nekaj v gozdu. Nato sva razmišljala,
kaj bi lahko naredila. Sosed se je spomnil! Predlagal je: Kaj, če bi
naredila bunker. Lotila sva se dela. Izdelovala sva ga dan za
dnevom, dokler ga nisva ustvarila. Naredila sva tudi blatno
sankališče. Ugotovila sva, da potrebujeva vodo. Sosed je šel po
lopati. Kopala sva kar štiri dni. Četrti dan sva obupala, ker vodnega
vira ni in ni bilo. Za nama pa je v gozdu ostala velika luknja, ki sva
jo zasula kar z listjem.
Jure Maček, 3. c

Orkester
V deželi Glasbe sta živeli mama Viola in hčerka Violina. Nekega dne je mala Violina vprašala mamo: »Zakaj se ne smem
družiti z bobnom?« »Zato, ker smo mi uglajena glasbila, oni pa le dajejo ritem,« je razložila mama.
Naslednji dan je mala Violina šla v šolo. Učiteljica Flavta je rekla, da bodo sestavili orkester.
Ko je Violina prišla domov, je od vsega navdušenja zaklicala: »Mami, mami! Sestavili bomo
orkester!« »Kaj? Kako? Kakšno učiteljico pa imate!« se je razburila mama. »Jutri grem na
govorilne ure!«
In res. Mama Viola je odhitela na govorilno uro. Tam je učiteljici Flavti rekla, da njena hčerka
že ne bo nastopala skupaj z drugimi glasbili. Učiteljica Flavta se je razjezila in mami predvajala posnetek skladbe, v kateri
igrajo vsa glasbila. Pokazala je mami Violi, da lahko skupaj zaigrajo neverjetno dobre skladbe.
Ko je mama Viola prišla domov, je rekla svoji hčerki: »Super, da imate takšno učiteljico. Koncert je res dobra ideja.
Opravičujem se, da sem se razjezila.«
Pridno so vadili in čez mesec dni so vsi sošolci nastopili kot en orkester. Ko je bilo nastopa konec, je mama Viola
ugotovila, da se skupnimi močmi daleč pride.
Lucija Topovšek, 3. c
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Aktivnosti naših društev
Mešani pevski zbor Tabor pod drobnogledom
Biti muzikant, umetnik, in se profesionalno ukvarjati z
glasbo, je želja marsikaterega Slovenca. Malokdo pa
premore toliko talenta, da izstopa iz množice in najvažneje,
toliko vztrajnosti in vloženega trdega dela, da pusti vidnejši
pečat. V Mešanem pevskem zboru Tabor imamo dva člana,
ki sta si upala stopiti na profesionalno glasbeno pot. Prvi, ki
nam je vsem vzor in v navdih, se z glasbo ukvarja že več
desetletij. Naš zborovodja Karel Leskovec je glasbeni
pedagog, klarinetist in izkušen maček na področju
zborovskega petja. Drugi, ki je za generacijo mlajši in za
sabo že pušča vidne glasbene dosežke, je profesor trobente
in magister kompozicije Tilen Slakan. Da vam približamo
miselnost zbora, smo se pred slavnostnim koncertom ob 30letnici z obema pogovarjali o prvih glasbenih korakih, o
njunem glasbenem ustvarjanju in o zborovskem petju.
V glasbi je nekaj dano,
ostalo je prigarano …
Zborovodja Karel Leskovec ima za sabo bogato bero
uspehov na področju zborovske glasbe. Najvišja priznanja
je z različnimi sestavi prejel tako na državnih tekmovanjih
Naša pesem kot na turnejah in tekmovanjih v obeh
Amerikah, Italiji, Nemčiji … Skromen, delaven, predvsem
pa srčen človek, ki nas pevce od vaje do vaje motivira, da
stremimo k boljšemu petju in k temu, da skušamo »oživiti
note«.
Pevsko društvo Tabor: Zdaj začnejo otroci obiskovati
glasbeno šolo relativno zgodaj. Kdaj ste jo začeli vi?
Zborovodja: Na inštrument sem začel igrati v šestem
razredu. Takrat ni bilo veliko možnosti – ne finančnih niti
ni bilo glasbenih šol, kot jih poznamo danes. Spomnim se,
da je pihalni orkester na Vrhniki kupil nove inštrumente in
takrat sem pri njih dobil klarinet. Začel sem vaditi v okviru
takratnega Kulturnega društva Svoboda, v katerem so
učitelji honorarno učili.
Pevsko društvo Tabor: Je bil klarinet vaša želja?
Zborovodja: Želel sem igrati na inštrument in ko se mi je
ponudila priložnost, sem izbral klarinet.
Pevsko društvo Tabor: Kakšna je bila vaša nadaljnja
glasbena pot?
Zborovodja: Opravil sem sprejemni izpit in se vpisal na
Srednjo glasbeno in baletno šolo v Ljubljani. Po maturi sem
študij nadaljeval na Akademiji za glasbo, a se mi je v
drugem letniku podrl svet, ko sem moral na operacijo grla.
Zaradi akutnega stanja sem moral nehati z aktivnim
igranjem klarineta. Težave z grlom me spremljajo vse
življenje. Preusmeril sem se na glasbeno pedagogiko.

Pevsko društvo Tabor:
Potem ste bili učitelj?
Zborovodja:
Najprej
sem
na
domžalski
osnovni
šoli
učil
glasbeni pouk, nato sem
do
upokojitve
učil
klarinet v glasbeni šoli v
Domžalah.
Pevsko društvo Tabor:
Čutite naklonjenost do
petja že od vsega
začetka?
Zborovodja: Sprva zborovske glasbe nisem ne poznal niti
je nisem cenil. Višek mi je bila inštrumentalna glasba. Z
otroškimi zbori in drugimi zasedbami sem začel na novo
odkrivati zborovsko glasbo. Leta 1980 smo ustanovili
Domžalski oktet, pri katerem sem bil sicer umetniški vodja,
a kadar je kdo manjkal, sem moral kot pevec vskočiti tudi
sam. Oktet je zelo ranljiva zasedba. Zamenjaš enega člana
ali se pevec kam preseli in treba je začeti znova. Takrat sem
si rekel, da okteta ne bom imel nikoli več. Z odhodom
nekaterih članov smo oblikovali mešani oktet, kasneje
komorni zbor. V zboru je pel tudi moj učenec klarineta, ki
sem ga navdušil za študij petja in zdaj je solist v ljubljanski
Operi. V nekem obdobju so zboristi k njemu hodili na vaje
solo petja, zato je lahko zbor tako hitro napredoval. Skoraj
vsak pevec je bil lahko solist. Zbor je slovel po izjemnem
zvoku. Udeležili smo se tekmovanja v Mariboru, bili smo v
obeh Amerikah, gostovali v Nemčiji, Italiji ...
Pevsko društvo Tabor: Kakšen izziv vam potem
predstavlja MePZ Tabor glede na vaše prejšnje izjemne
dosežke?
Zborovodja: MePZ Tabor je ljubiteljski zbor, a vseeno bi
rad vnesel dober in širok repertoar slovenske in tuje
glasbene literature. Šele pri zahtevnejših skladbah se pevec
nekaj nauči. Vedno moraš vzeti malo več, malo bolj
zahtevno skladbo. Če že začneš prenizko, ne napreduješ.
Pevsko društvo Tabor: Kaj je torej največji izziv ali želja
za MePZ Tabor?
Zborovodja: Pevce bi rad pripravil, bi bili sposobni peti
tako moderno kot klasično zborovsko literaturo iz različnih
obdobij. Za takšno petje je treba nekaj glasbenega in
pevskega znanja. Sicer so izzivi in težave vedno prisotne, a
jaz se jih ne ustrašim in se ne umaknem. Poskušam jih
rešiti, ker se tako največ naučiš. Pri svojem predajanju
znanja si želim in tudi delujem v smeri, da bi bil vsak pevec
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VSEBINA
 ZAKLJUČNI RAČUN proračuna Občine Tabor za leto 2018
 ODLOK o določitvi stroškov lokacijske preveritve in določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo
namenske rabe prostora v Občini Tabor
 PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja
v Občini Tabor za programsko obdobje 2018–2020
 JAVNI RAZPIS za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Tabor v
letu 2019
 JAVNI POZIV za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Tabor za leti 2018 in 2019

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 ‒ UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ‒ ZUJF, 14/15
‒ ZUUJFO, 11/18 ‒ ZSPDSLS-1 in 30/18), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 ‒ UPB4, 14/13-popr.,
101/13, 55/15 ‒ ZFisP, 96/15 ‒ ZIPRS1617 in 13/18) in 15. člena Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06, 51/10 in
60/15) je Občinski svet Občine Tabor na svoji 4. redni seji dne 15. 4. 2019 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA OBČINE TABOR ZA LETO 2018
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Tabor za leto 2018.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Tabor za leto 2018 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši
prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov,
računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in
drugih izdatkov proračuna Občine Tabor za leto 2018. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v
katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2018 ter o
njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki Občine Tabor po zaključnem računu proračuna za leto 2018 znašajo:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
_______________________________________________________________________________________________
Skupina/Podskupina kontov
Zaključni račun 2018
_____________________________________________________________________________________
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I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
711 Upravne takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso PU
432 Investicijski transferi PU
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

1.720.454
1.500.476
1.330.884
1.234.703
62.731
32.419
1.031
169.592
81.333
2.023
1.420
11.530
73.286
43.233
35.601
7.632
0
0
176.745
176.745
1.715.286
792.811
232.483
39.006
492.342
4.751
24.229
665.298
25.277
467.559
64.005
108.457
231.489
231.489
25.688
9.983
15.705
5.168

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
__________________________________________________________________________________________
Skupina/Podskupina kontov
Zaključni račun 2018
__________________________________________________________________________________________
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
0
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
0
DELEŽEV (440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
0
DELEŽEV
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
0
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)
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C. RAČUN FINANCIRANJA
__________________________________________________________________________________________
Skupina/Podskupina kontov
Zaključni račun 2018
__________________________________________________________________________________________
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
49.758
50 ZADOLŽEVANJE
49.758
500 Domače zadolževanje
49.758
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga

53.025
53.025
53.025

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)- ali 0 ali +
X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)

1.901
-3.267

XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
______________________________________________________________________
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo- ali 0 ali +

-5.168

97.137
4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Tabor za leto 2018 se objavi v Uradnih objavah občine Tabor.
Številka: 03201/2019
Tabor, 16. 4. 2019
OBČINA TABOR
Župan Marko Semprimožnik, l. r.

Na podlagi 109. in 132. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in na podlagi 6. člena Statuta občine Tabor
(Ur. l. RS, št. 120/06, 51/2010, 60/15, Uradne objave Občine Tabor, št. 3/2018) je Občinski svet Občine Tabor na svoji 4. redni
seji dne 15. 4. 2019 sprejel

ODLOK
O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA
OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V
OBČINI TABOR
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
Ta odlok določa:
- višino nadomestila stroškov lokacijske preveritve, ki jih Občina Tabor zaračuna investitorju oziroma pobudniku lokacijske
preveritve, razen če je investitor oziroma pobudnik Občina Tabor, kot nadomestilo stroškov, ki nastanejo v postopku
lokacijske preveritve na podlagi pobude investitorja gradnje na posamični poselitvi, investitorja, ki želi odstopiti od
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-

prostorskih izvedbenih pogojev ali izvesti dopolnilne prostorske ureditve ali posege v prostor, ali pobudnika začasne rabe
prostora in
višino takse za obravnavanje zasebnih potreb glede prostorskega razvoja, ki predstavljajo pobudo za spremembo
namenske rabe prostora v Občinskem prostorskem načrtu Občine Tabor (v nadaljevanju: OPN), ki jo plačujejo vlagatelji
pobud.
II. PLAČILO NADOMESTILA STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE
2. člen
(višina nadomestila stroškov)

Stroški za posamezno lokacijsko preveritev znašajo:
- za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi 1.500,00 evrov,
- za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev 2.500,00 evrov,
- za omogočanje začasne rabe prostora 2.000,00 evrov.
3. člen
(način plačila nadomestila stroškov)
(1) Ko vlagatelj poda vlogo s priloženim elaboratom za izvedbo postopka lokacijske preveritve na obrazcu Občine Tabor, plača
1. del nadomestila stroškov lokacijske preveritve v višini 500,00 evrov.
Če se zahteva lahko obravnava po namenu iz 127. člena ZUrep-2, se vlagatelja pozove, da plača 2. del posameznega stroška za
lokacijsko preveritev, v kolikor ne, se preostanek ne plača.
(2) Obveznost plačila nadomestila stroškov lokacijske preveritve nastane takrat, ko zavezanec prejme sklep o plačilu. Sklep se
izda na podlagi vložene pobude z elaboratom za lokacijsko preveritev.
(3) Sklep mora vsebovati za fizično osebo osebno ime in naslov zavezanca, za pravno osebo pa ime, davčno ali matično
številko in sedež, višino stroškov in pravno podlago za njihovo odmero, rok plačila nadomestila stroškov (v 15 dneh od
vročitve sklepa), številko računa za nakazilo, referenco ter opozorilo o posledicah, če nadomestila stroškov v roku ne plača.
(4) Plačilo nadomestila stroškov je pogoj za obravnavo elaborata in izdajo sklepa o lokacijski preveritvi.
III. TAKSA ZA OBRAVNAVANJE POBUD SPREMEMB NAMENSKE RABE PROSTORA
4. člen
(višina takse)
(1) Pobuda po tem odloku je eno prostorsko zaokroženo celovito območje, ki lahko obsega več zemljiščnih parcel, nanaša pa
se na en namen.
(2) Pobuda v tem odloku pomeni izpolnjeno vlogo na obrazcu, kot ga določi in javno objavi občina. Pobudi morajo bili
priložene tudi priloge, kot jih k vlogi določi občina. Stroške prilog nosi investitor sam in niso predmet takse tega odloka.
(3) Višina takse za posamezno pobudo za spremembo namenske rabe prostora znaša:
- za spremembo osnovne namenske rabe prostora: 200,00 evrov,
- za spremembo podrobnejše namenske rabe prostora: 100,00 evrov .
(4) Za pobudo za spremembo stavbnih zemljišč v primarno rabo (gozdna, kmetijska, vodna zemljišča) se taksa ne plača.
(5) Za pobude, ki se nanašajo na spremembe očitnih pisnih in tehničnih napak v besedilu ali grafičnem delu OPN ali odpravo
pomanjkljivosti, se taksa prav tako ne plača.
(6) V kolikor se tekom usklajevanja pobud v postopku sprememb in dopolnitev OPN na podlagi morebitnih drugih zahtev
nosilcev urejanja prostora ugotovi, da je potrebno pobudo dopolniti z dodatnimi prilogami, obrazložitvami, strokovnimi
podlagami ali podobno, s čimer nastanejo posebni stroški, jih dodatno plača pobudnik take pobude.
5. člen
(način plačila takse)
20
4/18

(1) Zavezanec za plačilo takse je vlagatelj pobude.
(2) Taksna obveznost nastane takrat, ko je v vložišču občine vložena ali prejeta pobuda za spremembo namenske rabe.

(3) Taksa se plača z veljavnimi plačilnimi instrumenti. Če taksni zavezanec plača takso pri ponudniku plačilnih storitev, jo
plača na prehodni podračun in z uporabo reference, določene za plačilo takse organa, ki je pristojen za opravo dejanja oziroma
vodenje postopka.
(4) V kolikor v danem roku taksa ni plačana v predpisani višini, se pobuda ne obravnava.
(5) Plačilo takse ne zagotavlja spremembe namenske rabe v OPN, temveč zgolj obravnavo ustreznosti pobude na občini z
vidika njene skladnosti s temeljnimi pravili urejanja prostora, cilji prostorskega razvoja občine in pravnimi režimi v prostoru
ter z vidika možnosti opremljanja zemljišča s komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo.
6. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Občine Tabor.
Številka: 350-1/2019
Tabor, 16. 4. 2019
Občina Tabor
Župan Marko Semprimožnik, l. r.

Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) in
26. člena Statuta občine Tabor (Ur. l. RS, št. 120/06, 51/10, 60/15, Uradne objave Občine Tabor, št. 3/18) je Občinski svet
Občine Tabor na 4. redni seji dne 15. 4. 2019 sprejel

PRAVILNIK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O OHRANJANJU IN SPODBUJANJU
RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI TABOR
ZA PROGRAMSKO OBDOBJE 2018–2020

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
V tem pravilniku se v 1. členu v 2. odstavku doda alineja, tako da se glasi:
- državne pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108
Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L 352, z dne 24.12. 2013, str. 1-8, v nadaljnjem besedilu:
Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013).
2. člen
(opredelitev pojmov)
4. člen se v celoti spremeni, tako da se glasi:
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Pojmi uporabljeni v tem pravilniku imajo naslednji pomen:
(1) »pomoč« pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz člena 107 (1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;
(2) »mikro, malo in srednje podjetje« pomeni podjetje, ki izpolnjuje merila iz Priloge I Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014;
(3) »kmetijski sektor« pomeni vsa podjetja, ki so dejavna v primarni kmetijski proizvodnji, predelavi in trženju kmetijskih
proizvodov;
(4) »kmetijski proizvod« pomeni proizvode s seznama v Prilogi I k Pogodbi, razen ribiških proizvodov in proizvodov iz
ribogojstva s seznama v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta;
(5) »primarna kmetijska proizvodnja« pomeni proizvodnjo rastlinskih in živinorejskih proizvodov s seznama v Prilogi I k
Pogodbi brez kakršnih koli nadaljnjih postopkov, ki bi spremenili naravo takih proizvodov;
(6) »predelava kmetijskih proizvodov« pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu, po katerem proizvod ostane kmetijski
proizvod, razen dejavnosti na kmetiji, potrebnih za pripravo živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo;
(7) »trženje kmetijskih proizvodov« pomeni imeti na zalogi ali razstavljati z namenom prodaje, ponujati za prodajo, dobavljati
ali na kateri koli drug način dajati na trg, razen prve prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku ali predelovalcu,
ter vsake dejavnosti, s katero se proizvod pripravi za tako prvo prodajo; prodaja, ki jo opravi primarni proizvajalec končnemu
potrošniku, se šteje za trženje kmetijskih proizvodov, če se opravlja v ločenih, za to namenjenih prostorih;
(8) »kmetijsko gospodarstvo« pomeni enoto, ki obsega zemljišče, objekte in naprave, ki se uporabljajo za primarno kmetijsko
proizvodnjo in so vpisana v register kmetijskih gospodarstev;
(9) »nosilec ali nosilka kmetijskega gospodarstva« (v nadaljnjem besedilu: nosilec) je pravna ali fizična oseba, ki je
pooblaščena ali upravičena, da za kmetijsko gospodarstvo vlaga vloge iz naslova ukrepov tega pravilnika;
(10) »podjetje v težavah« pomeni podjetje v skladu s 14. točko 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014;
(11) »slabe vremenske razmere, ki jih je mogoče enačiti z naravnimi nesrečami,« pomenijo neugodne vremenske pogoje, kot
so zmrzal, nevihte in toča, led, močno ali obilno deževje ali huda suša, ki uničijo več kot 30 % povprečne proizvodnje,
izračunane na podlagi:
a) predhodnega triletnega obdobja ali
b) triletnega povprečja, osnovanega na predhodnem petletnem obdobju, brez najvišjega in najnižjega vnosa;
(12) »opredmetena sredstva« pomenijo sredstva, ki jih sestavljajo zemljišča, stavbe in obrati, stroji in oprema;
(13) »neopredmetena sredstva« pomenijo sredstva, ki nimajo fizične ali finančne oblike, kot so patenti, licence, strokovno
znanje ali druga intelektualna lastnina;
(14) »začetek izvajanja projekta ali dejavnosti« pomeni bodisi začetek dejavnosti ali gradbenih del, povezanih z naložbo,
bodisi prvo pravno zavezujočo zavezo za naročilo opreme ali uporabo storitev ali vsako drugo zavezo, zaradi katere projekta
ali dejavnosti ni več mogoče preklicati; nakup zemljišč in pripravljalna dela, kot je pridobivanje dovoljenj in opravljanje študij
izvedljivosti, se ne štejejo za začetek izvajanja projekta ali dejavnosti;
(15) »velika podjetja« pomeni podjetja, ki ne izpolnjujejo pogojev iz Priloge I Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014;
(16) »intenzivnost pomoči« pomeni bruto znesek pomoči, izražen kot odstotek upravičenih stroškov pred odbitkom davkov ali
drugih dajatev;
(17) »standard Unije« pomeni obvezen standard, predpisan z zakonodajo EU, ki določa raven, ki jo morajo doseči posamezna
podjetja, zlasti glede okolja, higiene in dobrobiti živali; posledično se standardi ali cilji, zastavljeni na ravni Unije, ki so
zavezujoči za države članice, ne pa tudi za posamezna podjetja, ne štejejo za standarde Skupnosti;
(18) »naložbe za skladnost s standardom Unije« pomenijo naložbe, ki se izvedejo za doseganje skladnosti s standardom Unije
po zaključku prehodnega obdobja, določenega z zakonodajo Unije;
(19) »nezahtevna agromelioracija« je agromelioracija, kot je opredeljena z veljavno zakonodajo, ki ureja področje kmetijskih
zemljišč;
(20) »mladi kmet« pomeni osebo, ki na dan predložitve vloge za pomoč ni stara več kot 40 let, ima ustrezno poklicno znanje in
kompetence ter prvič vzpostavlja kmetijsko gospodarstvo kot nosilec tega gospodarstva;
(21) »investicijska dela« pomenijo dela, ki jih opravijo kmet osebno ali kmetovi delavci, da ustvarijo sredstva;
(22) »skupina in organizacija proizvajalcev« pomeni skupino ali organizacijo, ki je ustanovljena za dejavnosti, opredeljene v
43. točki 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014;
(23) »član kmetijskega gospodinjstva« pomeni fizično ali pravno osebo ali skupino fizičnih ali pravnih oseb, ne glede na
pravni status skupine in njenih članov v skladu z nacionalno zakonodajo, razen delavcev na kmetiji;
(24) »predelava kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode« pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu, katerega
rezultat je proizvod, ki ni zajet v Prilogo I Pogodbe;
(25) »živila« pomenijo živila, ki niso kmetijski proizvodi in so navedena v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 1151/2012 Evropskega
parlamenta in Sveta;
(26) »nekmetijske dejavnosti« pomeni dejavnosti, ki ne spadajo v področje uporabe člena 42 Pogodbe o delovanju EU (npr.
ukrepi s področja gozdarstva, turizma, obrti in dejavnosti vezane na predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske
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proizvode);
(27) »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovnega ali nadzornega organa drugega
podjetja,
c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem,
ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega
podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d) tega odstavka preko enega ali več drugih podjetij, prav tako velja za
enotno podjetje.
3. člen
(vrste pomoči in ukrepi)
Tabela iz 5. člena tega pravilnika se spremeni tako, da se doda:
De minimis pomoči
(na podlagi Uredbe
Komisije (EU) št.
1407/2013)

UKREP 2: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih
proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis;

4. člen
(upravičenci do pomoči in izvajalci storitev)
6. člen se spremeni tako, da se doda alineja pod zaporedno številko 2, in sicer:
2. fizične in pravne osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja v primerih ukrepov za pomoči de minimis po
Uredbi komisije (EU) št. 1407/2013 in imajo sedež na kmetijskem gospodarstvu v Občini Tabor, ki je vpisano v
register kmetijskih gospodarstev.
5. člen
(način, pogoji in merila za dodeljevanje pomoči)
V 8. členu se v 1. odstavku za »Državne pomoči« doda »in pomoči de minimis«.
V 8. členu se v 3. odstavku za »državnih pomoči« doda »in pomoči de minimis«.
7. člen
(dodelitev sredstev)
V 2. odstavku 10. člena se za »8 dni od prejema« doda »sklepa (odločbe)«.
Iz drugega odstavka 10. člena se poved »Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči uredijo s pogodbo.«
preštevilči pod odstavek z zaporedno številko (3).
3. odstavek 10. člena se preštevilči v 4. odstavek.
V 4. odstavku se za »pravnomočnosti odločbe« doda »/sklepa«.
5. odstavek se spremeni, tako da se glasi: Skupna dodeljena pomoč po tem pravilniku lahko v programskem obdobju znaša
največ 30.000 EUR.
8. člen
(kumulacija)
(8. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
1. odstavek 12. člena se spremeni, tako da se glasi:
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(1) Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih, določenih od 13. do vključno 16. člena tega pravilnika, ne smejo preseči
najvišjih zneskov pomoči določenih v členih 14, 15, 28, 29 in 43. Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 ne glede na to, ali se
podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev EU.
9. člen
Doda se celotno III. poglavje, in sicer 14. 15. in 16. člen, ki se glasijo:
III. UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE (EU) Št. 1407/2013
14. člen
(splošne določbe de minimis Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013)
(1) Do de minimis pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 niso upravičena podjetja
iz sektorjev:
- ribištva in akvakulture;
- primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije;
- predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije v naslednjih
primerih:
a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali
jih zadevna podjetja dajo na trg;
b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
(2) Pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč,
neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki,
povezanimi z izvozno dejavnostjo.
(3) Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
(4) Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali do države.
(5) Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, majhna in srednje velika podjetja, ki so po Zakonu o finančnem poslovanju,
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo) v prisilni
poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi
izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.
(6) Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upravičencu oziroma enotnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis« v
skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju
Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013) ne sme preseči 200.000,00 EUR (v primeru
podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prometu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR) v
obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev
države, občine ali unije.
(7) Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega odstavka tega člena, ter je poleg tega dejavno v enem ali več sektorjih, ali
opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na področje uporabe Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013, se ta uredba uporablja za
pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti ali
razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti v sektorjih, ki so izključeni iz področja uporabe te uredbe, ne prejemajo
pomoči de minimis na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013.
15. člen
(kumulacija de minimis pomoči)
(1) Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za
isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.
(2) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis,
dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi št. 360/2012.
(3) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis,
dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 oz. 100.000 EUR).
16. člen
UKREP 2: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko
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dejavnost na kmetiji – de minimis (Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013)
Cilj pomoči je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov
ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
- stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov, ter naložbe
v nekmetijske dejavnosti na kmetiji;
- stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti na
kmetiji;
- stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter nekmetijske dejavnosti.
Upravičenci do pomoči:
- kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem oziroma z nekmetijskimi dejavnostmi, s sedežem
dejavnosti in naložbo na območju občine;
- dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 2 ha primerljivih kmetijskih površin.
- Pogoji za pridobitev sredstev:
- dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu;
- dokazilo o registraciji dejavnosti, kolikor upravičenec pomoči še nima dovoljenja za opravljanje dejavnosti;
- dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 leti po zaključeni naložbi;
- predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;
- projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
- poslovni načrt za izvedbo naložbe s predračunom stroškov;
- predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v
tekočem letu še ni potekel;
- drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
Intenzivnost pomoči:
- do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.
Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de minimis
pomoči iz šestega odstavka 14. člena tega pravilnika.
10. člen
Poglavje Nadzor in sankcije se preštevilči iz zaporedne številke III v zaporedno številko IV.
11. člen
Poglavje Hramba dokumentacije se preštevilči iz zaporedne številke IV v zaporedno številko V.
12. člen
Poglavje Prehodne in končne določbe se preštevilči iz zaporedne številke V v zaporedno številko VI.
13. člen
19. člen se spremeni, tako da se glasi:
Določbe tega pravilnika se v delu, ki se nanaša na dodelitev pomoči po Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014/EU in Uredbi
Komisije (EU) št. 1407/2013, začnejo uporabljati po objavi obvestila župana v Uradnih objavah Občine Tabor o pridobitvi
potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko pomoči.
14. člen
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Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Občine Tabor.
Številka: 330-01-2019
Datum: 16. 4. 2019
Občina Tabor
Župan Marko Semprimožnik, l. r.

Na podlagi Odloka o proračunu za leto 2019 (Uradne objave Občine Tabor, št. 4/2019), Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Tabor za programsko obdobje 2018–2020 (Uradne objave Občine Tabor, št. 4/2017),
Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Tabor
za programsko obdobje 2018–2020 (Uradne objave Občine Tabor, št. 4/2019), mnenja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano o skladnosti sheme državne pomoči št. priglasitve: K-BE161-1357727-2017 Občina Tabor objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE IN SPODBUJANJE
RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI TABOR V LETU 2019

I. NAROČNIK
Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor
II. PREDMET JAVNEGA RAZPISA IN OKVIRNA VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz proračuna Občine Tabor v skupni višini 10.000,00 EUR za
namene, ki prispevajo k ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja na območju Občine Tabor.
Nepovratna sredstva se dodelijo za:
- državne pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014,
- pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013.
UKREPI:
UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena sredstva na
kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko
proizvodnjo (v skladu s 14. členom Uredbe Komisije 702/2014/EU);
Podukrep 1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Podukrep 2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov

Višina sredstev (v EUR):

10.000,00

UKREP 2: Pomoč za naložbe v pridelavo in trženje kmetijskih in
živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na
kmetiji – de minimis (na podlagi Uredbe Komisije (EU) št.
1407/2013);

Če za določen ukrep prispe manjše število vlog glede na razpoložljiva sredstva, se le-ta lahko prerazporedijo za drug ukrep
znotraj okvira skupine ukrepov javnega razpisa.
Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi pogojev, ki so sestavni del tega javnega razpisa ter skladno s Pravilnikom o
ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Tabor za programsko obdobje 2017‒2020.
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III. UPRAVIČENCI
Upravičenci do pomoči so:
1.

fizične in pravne osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja, dejavna v primarni kmetijski proizvodnji,
oziroma v primeru ukrepa po 43. členu Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 dejavna v gozdarskem sektorju in so
lastniki gozda, imajo sedež na kmetijskem gospodarstvu v Občini Tabor, ki je vpisano v register kmetijskih
gospodarstev;

2.

fizične in pravne osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja v primerih ukrepov za pomoči de minimis po
Uredbi komisije (EU) št. 1407/2013 in imajo sedež na kmetijskem gospodarstvu v Občini Tabor, ki je vpisano v
register kmetijskih gospodarstev.

IV. SPLOŠNI POGOJI IN MERILA PO UKREPIH
UKREP 1: POMOČ ZA NALOŽBE V OPREDMETENA SREDSTVA NA KMETIJSKIH GOSPODARSTVIH
V ZVEZI S PRIMARNO KMETIJSKO PROIZVODNJO
1.
-

2.
3.

Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od naslednjih ciljev:
izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje
ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje;
izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba presega
veljavne standarde Unije;
vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva,
vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo
in vodo;
povečanje lokalne pridelave hrane in samooskrba občine;
preprečevanje zaraščanja podeželja.
Pomoč se ne dodeli za:
nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih rastlin;
zasaditev letnih rastlin;
dela v zvezi z odvodnjavanjem;
nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč;
naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo pomoči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od začetka
njihovega delovanja;
za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije;
investicije, ki se izvajajo izven območja občine;
investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov Republike Slovenije ali EU, vključno s sofinanciranjem
prestrukturiranja vinogradov;
stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
obratna sredstva.
Omejitve:

a) Pomoči se ne dodeli za davek na dodano vrednost, razen kadar po predpisih, ki urejajo DDV, le-ta ni vračljiv.
b) Do pomoči niso upravičeni subjekti, ki so:
- naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim je bila
pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom;
- podjetja v težavah.
c) Pomoči po tem razpisu se ne uporablja za:
- pomoči za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer, če je pomoč neposredno
povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi
stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
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- pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga.
d) Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali do
države.
e) Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki je za isti namen kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev že prejel ali je v
postopku pridobivanja javnih sredstev Republike Slovenije ali Evropske unije.
f) Upoštevati je potrebno kumulacijo skladno z 11. členom pravilnika ter 8. členom Uredbe Komisije (EU) št.
702/2014.
g) Najnižji znesek dodeljene pomoči je 200,00 EUR, najvišji znesek pa 4.000,00 EUR na posamezno kmetijsko
gospodarstvo. Posamezne investicije prijavitelja morajo znašati najmanj 1.000,00 EUR brez DDV.
h) Investicije ne smejo biti začete pred prejemom sklepa.
Podukrep 1.1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
1.

Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.

2.

Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva ali nadomestni član s
pooblastilom.

3.

Upravičeni stroški:
- stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo (rekonstrukcijo) gospodarskih poslopij na kmetijskem
gospodarstvu;
- stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije gospodarskih poslopij na kmetijskem gospodarstvu, ki služijo
primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški materiala, ki se nanašajo na naložbo);
- stroški nakupa kmetijske mehanizacije;
- stroški opreme gospodarskih poslopij;
- stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku, z izjemo namakalnih naprav;
- stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže …);
- stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk;
- stroški novogradnje ali rekonstrukcije hmeljskih žičnic in sadovnjakov;
- stroški nakupa trajnih rastlin.

4.

Upravičenci do pomoči so:
- kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ležijo na območju občine in katerih
naložba se izvaja na območju občine;
- dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 2 ha primerljivih kmetijskih površin.

5.

Pogoji za pridobitev pomoči:
- predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo naložbe, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;
- projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
- za naložbo, ki mora biti v skladu z določili petega odstavka 14. člena Uredbe 702/2014, mora biti presoja
vplivov na okolje, če je le-ta potrebna, predložena z vlogo za pridobitev pomoči;
- ponudbe oziroma predračun za načrtovano naložbo;
- predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne
vloge v tekočem letu še ni potekel;
- mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba;
- drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.

6.

Intenzivnost pomoči:
- do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih;

Podukrep 1.2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
1.

Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov.
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Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena oseba, ki jo
pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni v skupno naložbo.

2.

3.

4.

Upravičeni stroški:
- stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča (nezahtevne agromelioracije, pašniki);
- stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije;
- stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo;
- stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
Upravičenci do pomoči:
posamezna kmetijska gospodarstva in ali več kmetijskih gospodarstev, vključenih v skupno naložbo (pašna
skupnost, agrarna skupnost …);
- kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ležijo na območju občine, oziroma
katerih naložba se izvaja na območju občine;
- dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 2 ha primerljivih kmetijskih površin.
-

5.

Pogoji za pridobitev pomoči:
- ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so
upravičeni do sofinanciranja;
- predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč;
- kopija katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba, kadar je predmet podpore
ureditev kmetijskih zemljišč ali nezahtevna agromelioracija;
- dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča;
- predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne
vloge v tekočem letu še ni potekel;
- drugi pogoji, opredeljeni z razpisom.

6.

Intenzivnost pomoči:
- do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih;

UKREP 2: POMOČ ZA NALOŽBE V PREDELAVO IN TRŽENJE KMETIJSKIH IN ŽIVILSKIH
PROIZVODOV TER NALOŽBE V NEKMETIJSKO DEJAVNOST NA KMETIJI – de minimis (Uredba
Komisije (EU) št. 1407/2013)
1.

Cilj pomoči je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih
proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.

2.

Upravičeni stroški:
- stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter
naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetiji;
- stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter nekmetijske
dejavnosti na kmetiji;
- stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter nekmetijske dejavnosti.

3.

Upravičenci do pomoči:
- kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem oziroma z nekmetijskimi dejavnostmi, s sedežem
dejavnosti in naložbo na območju občine;
- dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 2 ha primerljivih kmetijskih površin.

4.
-

Pogoji za pridobitev sredstev:
dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu;
dokazilo o registraciji dejavnosti, kolikor upravičenec pomoči še nima dovoljenja za opravljanje dejavnosti;
dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let po zaključeni naložbi;
predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to
potrebno;
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5.

projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
poslovni načrt za izvedbo naložbe s predračunom stroškov;
predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne
vloge v tekočem letu še ni potekel;
drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.

Intenzivnost pomoči:
- do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih oziroma do 4.000 EUR;
Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek
de minimis pomoči iz šestega odstavka 14. člena tega pravilnika.

6.

V. RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Razpisna dokumentacija obsega:
- besedilo javnega razpisa;
- Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Tabor za programsko obdobje
2018–2020;
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v
občini Tabor za programsko obdobje 2018–2020 (Uradne objave Občine Tabor, št. 4/2019);
- prijavne obrazce z vzorci pogodb in zahtevki za izplačilo sredstev.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa na spletni strani www.obcina-tabor.si ali v
sprejemni pisarni Občine Tabor. Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom zainteresirani dobijo v času uradnih ur
Občine Tabor na tel. št. (03) 705 70 85 pri kontaktni osebi Alenki Kreča Šmid.
VI. OBDOBJE ZA PORABO DODELJENIH SREDSTEV
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 30. 11. 2019 – do tega datuma morajo biti dela in storitve opravljene ter
predloženi zahtevki (z dokazili) za izplačilo.
VII. ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG IN NAČIN PREDLOŽITVE, DATUM ODPIRANJA VLOG IN ROKI
ZA ODDAJO ZAHTEVKOV
Vloge za UKREP 1 in UKREP 2 morajo biti oddane osebno v sprejemni pisarni Občine Tabor ali poslane na naslov Občina
Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor. Pošiljke, oddane po pošti, morajo biti obvezno oddane s priporočeno pošto do 24. 5. 2019
(datum poštnega žiga na dan 24. 5. 2019).
Vloga za posamezni ukrep mora biti oddana v zaprti kuverti, opremljeni z imenom, priimkom in naslovom vlagatelja oziroma
z nazivom in naslovom pravne osebe na hrbtni strani kuverte. Na sprednji strani kuverte mora biti napisano:
»NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS ZA KMETIJSTVO 2019«
Vloga mora biti izpolnjena in oddana z vsemi prilogami v skladu z razpisno dokumentacijo.
Vzorca pogodbe vlagatelji vlogi ne prilagajo.
Rok za oddajo vlog za UKREP 1 in UKREP 2:

UKREP
1

ukrep 1, 2

ROK ZA PRIJAVO

DATUM
ODPIRANJA VLOG

24. maj 2019

28. maj 2019

ROKI ZA ODDAJO
ZAHTEVKOV (ukrep 1, 2)
30. november 2019
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VIII. OBRAVNAVANJE VLOG
Odpiranje vlog ne bo javno.
Pravočasno prispele in pravilno označene vloge za razpisane namene bo obravnavala strokovna komisija, imenovana s strani
župana občine.
Prepozno prispele oziroma neustrezno opremljene vloge bodo s sklepom zavržene.
Vloge, ki ne bodo izpolnjevale razpisnih pogojev oz. kriterijev upravičenosti do pomoči, bo komisija zavrnila.
Predlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 8 dni od dneva odpiranja vlog pisno pozvala na dopolnitev vloge. Rok za
dopolnitev vlog bo 8 dni od dneva prejema poziva na dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v navedenem roku ne bodo
dopolnili ali ne bodo odpravili pomanjkljivosti, bodo s sklepom zavržene.
Komisija bo po pregledu vlog vlagatelje, za katere bo ocenila, da izpolnjujejo pogoje iz javnega razpisa (oziroma bodo le-te
izpolnjevali, v kolikor bodo vlogo ustrezno dopolnili), o tem obvestila in jim poslala v podpis izjavo o realizaciji prijavljene
investicije s pozivom, da podpisano izjavo, v kateri vlagatelji potrjujejo, da vztrajajo pri realizaciji investicije, pošljejo Občini
Tabor v roku 8 dni od prejema poziva. Če občina v navedenem roku izjave vlagatelja ne bo prejela, bo to pomenilo, da pogoji
za odobritev ukrepa niso izpolnjeni oziroma da prijavitelj odstopa od prijave/vloge.
Po preteku roka za dopolnitev vlog bo strokovna komisija vse popolne vloge ocenila na podlagi pogojev, navedenih v javnem
razpisu ter pripravila predlog upravičencev do pomoči in predlagano višino sredstev, ki se dodeli posameznemu upravičencu.
Razpisana sredstva se bodo upravičencem dodelila do porabe višine sredstev, razpisanih za posamezen ukrep. V primeru
prijave večjega števila upravičencev se bo dodeljena pomoč sorazmerno znižala.
Upravičenci bodo o izidu razpisa obveščeni s sklepom, ki ga na predlog strokovne komisije izda pooblaščena oseba občinske
uprave, najpozneje v roku 8 dni od odpiranja vlog. V sklepih bo opredeljen namen, ukrep, višina odobrenih sredstev in
upravičeni stroški za posamezen ukrep.
Zoper sklep lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od vročitve sklepa. Odločitev župana je dokončna.
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Za datum dodelitve pomoči se šteje datum pravnomočnosti sklepa.
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine nakažejo na transakcijski račun na podlagi zahtevka posameznega upravičenca.
Zahtevek mora vsebovati dokazila o plačilu obveznosti in račune oziroma dokumentacijo glede na posamezen ukrep. Zahtevki
in računi morajo biti dostavljeni na Občino Tabor najkasneje do v razpisu določenih rokov za oddajo zahtevkov.
IX. NADZOR IN SANKCIJE
Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Tabor, pridobljenih po tem
javnem razpisu, spremlja in preverja pri prejemnikih občinska strokovna služba, pristojna za področje kmetijstva. Komisija, ki
jo imenuje župan, preveri realizacijo naložb na terenu.
V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v celoti s pripadajočimi
zakonitimi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi:
- da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena;
- da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke;
- da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že pridobil finančna sredstva.
V navedenih primerih ugotovljene nenamenske porabe sredstev upravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem
pravilniku za naslednji 2 leti.
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Št. zadeve: 330-1/2019
Datum: 16. 4. 2019
Občina Tabor
Župan Marko Semprimožnik, l. r.

Na podlagi 7. člena Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Tabor (Uradne objave Občine
Tabor, št. 1/2019) objavlja Občina Tabor

JAVNI POZIV
ZA SOFINANCIRANJE MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV
NA OBMOČJU OBČINE TABOR
ZA LETI 2018 IN 2019

I. Predmet razpisa
Sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju MKČN) – individualnih ali skupinskih,
velikosti do 50 PE (populacijskih ekvivalentov) v Občini Tabor.
II. Upravičenci do sredstev
a) Investitorji – fizične osebe s stalnim prebivališčem v Občini Tabor za obstoječe stanovanjske objekte in pravne osebe s
sedežem podjetja v Občini Tabor za druge objekte, ki odvajajo odpadne fekalne vode (v nadaljevanju enote), na delu območja
Občine Tabor, kjer z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Tabor ni predvidena
izgradnja kanalizacijskega omrežja;
b) investitorji – fizične osebe s stalnim prebivališčem v Občini Tabor za obstoječe stanovanjske objekte in pravne osebe s
sedežem podjetja v Občini Tabor za druge objekte, ki odvajajo odpadne fekalne vode, na območjih aglomeracij, ki so določene
z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne vode v Občini Tabor, kadar so stroški izgradnje javnega
kanalizacijskega omrežja na takšnem območju nesorazmerno visoki.
Za obstoječe stanovanjske objekte za namen tega poziva se štejejo vsi objekti, za katere v času gradnje oz. (izdaje gradbenega
dovoljenja) ni bila predvidena vgradnja MKČN.
III. Višina sofinanciranja:
Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje MKČN za posamezno enoto znaša do 100 % dejansko upravičenih stroškov,
vendar ne več kot 1.000,00 €.
Za MKČN, na katero se priključuje več enot (skupna čistilna naprava), se dodelijo sredstva v višini največ 1.000,00 € za prvo
enoto, za vsako dodatno enoto pa največ dodatnih 500,00 €.
V primeru da upravičenec za sofinanciranje MKČN pridobi sredstva tudi iz drugih javnih virov, skupna vrednost
sofinanciranja ne sme preseči 100 % vrednosti upravičenih stroškov investicije. V primeru da izračunana skupna vrednost
sofinanciranja presega 100 % vrednosti upravičenih stroškov investicije, se sofinanciranje občine ustrezno zniža.
V primeru povezovanja lastnikov večstanovanjske stavbe oziroma večstanovanjskih hiš na skupno čistilno napravo, morajo vsi
lastniki večstanovanjske hiše oziroma posamezne stanovanjske hiše, priključene na skupno čistilno napravo, podati skupno
vlogo za dodelitev sredstev.
Upravičenci, ki bodo za več objektov vložili vlogo za sofinanciranje skupne MKČN, morajo priložiti podpisan medsebojni
dogovor vseh uporabnikov MKČN, ki ni časovno omejen in bo določal osebo, ki bo zadolžena za upravljanje MKČN ter
sklenjeno služnostno pogodbo med lastniki in investitorjem.
Za posamezno MKČN je možno pridobiti sredstva sofinanciranja občine, ki se dodeljujejo po tem pravilniku le enkrat.
IV. Splošni pogoji upravičenosti:
- MKČN mora biti na delu območja Občine Tabor, kjer z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne
vode Republike Slovenije za območje Občine Tabor ni predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja;
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- MKČN je lahko postavljena tudi na območjih aglomeracij, ki so določene z Operativnim programom odvajanja in čiščenja
komunalne odpadne vode v Občini Tabor;
- lokacija MKČN mora omogočati dostop in neovirano praznjenje;
- ob zagonu MKČN mora biti ukinjena in izpraznjena obstoječa greznica v skladu s pogoji Javnega komunalnega podjetja
Žalec, d. o. o. (v nadaljevanju JKP Žalec);
- vlagatelj/i mora/-jo biti lastnik/-i zemljišča oziroma morajo imeti pridobljeno pravico gradnje;
- objekt, h kateremu je zgrajena MKČN, mora biti zgrajen v skladu z veljavnimi predpisi s
področja gradnje;
- MKČN mora imeti pridobljeno poročilo o prvih meritvah in pozitivni analizni izvid iztoka iz MKČN;
- vlagatelj je upravičen do sredstev, če poročila o prvih meritvah ni pridobil pred letom 2018;
- vgrajena MKČN mora imeti certifikat oziroma izjavo o lastnostih MKČN.
V. Upravičeni stroški:
Upravičeni stroški sofinanciranja investicije so:
- nakup MKČN;
- gradbena in montažna dela, povezana z vgradnjo MKČN;
- DDV.
Upravičeni stroški se dokazujejo s plačanimi računi dobavitelja čistilne naprave oziroma izvajalca del.
VI. Višina razpisanih sredstev:
Višina razpisanih sredstev za leto 2019 je 5.000 € in je zagotovljena v proračunu Občine Tabor za leto 2019 na proračunski
postavki 15020 Sofinanciranje nakupa MKČN.
VII. Način prijave in roki:
Izpolnjeno razpisno dokumentacijo vlagatelji pošljejo priporočeno po pošti na naslov: Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor, ter
opremljeno s pripisom »Ne odpiraj, javni poziv, MKČN« ali oddajo neposredno na sedežu občine. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja vloge.
Razpis je odprt do porabe sredstev za posamezno leto oziroma najkasneje do 30. 11. 2019. V primeru predčasnega zaprtja
razpisa bosta datum in ura zaprtja razpisa objavljena na spletni strani občine.
VIII. Vloga za dodelitev sredstev:
Za izplačilo sredstev vlagatelji vlagajo vloge na predpisanem obrazcu ter predložijo obvezne priloge:
- fotokopijo računa (za nakup MKČN ter za gradbena in montažna dela, povezana z vgradnjo MKČN – pri čemer se upošteva
samo gradbena dela, ki se nanašajo konkretno na izkop in postavitev MKČN, ne upošteva pa se izkop in izdelava
kanalizacijskih cevi in raznih drugih priključkov);
- potrdilo o plačilu računa;
- izjavo, da je vlagatelj lastnik zemljišča, na katerem je vgrajena MKČN, oz. dokazilo, da ima vlagatelj pridobljeno pravico
gradnje na tem zemljišču in da je omogočen dostop in neovirano praznjenje MKČN;
- certifikat oziroma izjavo o lastnostih MKČN;
- poročilo o prvih meritvah in pozitivni analizni izvid iztoka iz MKČN,
- dokazilo, da je objekt, h kateremu je zgrajena MKČN, zgrajen v skladu z veljavnimi predpisi s področja gradnje (gradbeno
dovoljenje oz. izjavo, da je objekt zgrajen pred l. 1967);
- kopijo TRR, na katerega se nakažejo dodeljena sredstva;
- v primeru skupne čistilne naprave za več objektov mora vlagatelj priložiti podpisan medsebojni dogovor vseh uporabnikov
MKČN, ki ni časovno omejen in določa osebo, ki je zadolžena za upravljanje MKČN ter sklenjeno služnostno pogodbo med
lastniki in investitorjem.
Izplačilo se upravičencu izvrši v po podpisu pogodbe o sofinanciranju.
IX. Obravnavanje vlog in postopek odobritve:
Odpiranje in pregled vlog:
Vloge, prejete do konca meseca, se obravnavajo v naslednjem mesecu po vrstnem redu prejetja. Odpiranje vlog ni javno.
Prispele vloge bo pregledala in strokovno ocenila tričlanska komisija, imenovana s strani župana Občine Tabor (komisija).
Popolnost in dopolnitev vlog:
Vloga se šteje za popolno, če je izpolnjena na predpisanem obrazcu, je razumljiva in ima priložene vse potrebne priloge.
Vlagatelje nepopolnih vlog se pisno pozove k dopolnitvi. Rok dopolnitve je 8 dni od prejema poziva za dopolnitev.
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Dopolnitve, poslane po roku, se ne upoštevajo.
Popolne vloge se razvrstijo po datumu in uri prejetja. Pravočasno dopolnjene vloge se uvrstijo po vrstnem redu na seznam
glede na prejem dopolnitve. V primeru da je v seznam popolnih vlog uvrščenih več vlog kot je na voljo sredstev, se sredstva
razdelijo popolnim vlogam glede na vrstni red datuma in ure prejema do porabe razpoložljivih sredstev.
S sklepom se zavrže vloge:
- katere so prispele po zaključku razpisa,
- ki niso oddane na predpisani razpisni dokumentaciji,
- nepopolne vloge, ki jih v navedenem roku vlagatelj ne dopolni ali jih dopolni neustrezno.
S sklepom se zavrne vloge:
- ki so neutemeljene,
- vsebinsko neustrezne vloge,
- ki ne izpolnjujejo pogojev za prijavo,
- ko ni več razpoložljivih sredstev.
X. Obveščanje o izboru:
O dodelitvi sredstev po tem pozivu odloči direktor občinske uprave z odločbo.
Upravičence do sredstev bo občinska uprava v roku 15 dni od pravnomočne odločbe pozvala k sklenitvi pogodbe. Pogodba bo
vsebovala: pogodbeni stranki, višino sofinanciranja in podrobno opredelitev pravic in obveznosti pogodbenih strank.
XI. Pritožba na odločbo:
Zoper odločbo o dodelitvi sredstev lahko vlagatelj vloži pritožbo na župana Občine Tabor na naslov: Občina Tabor, Tabor 21,
3304 Tabor, v roku 15 dni od prejema odločbe.
XII. Spremljanje namenske porabe sredstev:
Prejemnik je dolžan vrniti pridobljena sredstva po tem pozivu, skupaj s pripadajočimi zamudnimi obresti, ki se obračunavajo
od dneva plačila prejemniku, do dneva vračila sredstev v primerih, ko komisija ali kasnejši nadzor ugotovi:
- da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena;
- da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične ali zavajajoče podatke;
- da je prejemnik kršil določila pogodbe.
XIII. Razpisna dokumentacija in informacije:
Razpisna dokumentacija je objavljena na občinski spletni strani.
Dodatne informacije se lahko pridobi po elektronski pošti: info@obcina-tabor.si ali na telefonu: (03) 705 70 80 v času uradnih
ur, za tehnična vprašanja glede obratovanja in vgradnje MKČN oz. pridobitve pozitivne ocene obratovanja pa se obrnite na
predstavnico JKP Žalec, d. o. o., go. Tino Kostanjšek, tel: (03) 713 67 94, v času uradnih ur JKP Žalec.

Št. zadeve: 353-1-2019
Datum: 17. 4. 2019
Občina Tabor
Župan Marko Semprimožnik, l. r.
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samozavesten in avtonomen v petju, a da bi se bil hkrati
sposoben zliti v zborovsko celoto.
Pevsko društvo Tabor: Večkrat pravite, da so note mrtve.
Kaj mislite s tem?
Zborovodja: Zapis je mrtev, zborovodja ga oživi. Skladba
je lahko sicer dobro odpeta, lahko pa je nekaj več. Izziv v
glasbi je najti bistvo, tisto nekaj več.
Pevsko društvo Tabor: Mešani zbor praznuje 30-letnico
delovanja. Veliko dobrih okoliških zborov je skozi leta
nehalo delovati. Kako nadaljevati s tradicijo, ko začetnega
zagona, entuziazma že zmanjkuje?
Zborovodja: Vsak zbor potrebuje pomladitve, tudi
taborski. Biološka ura teče. Treba je pomlajevati zbor in
nove pevce vzgajati. Mladi, ki obiskujejo glasbeno šolo,
imajo bržkone večjo afiniteto do zborovske glasbe. Dober
zgled se začne doma.
Pevsko društvo Tabor: Koliko zasedb še imate?
Zborovodja: Vodim še zbor Lipa zelenela je v Ljubljani, ki
ga sestavljajo nekdanji pevci Akademskega zbora Tone
Tomšič.
Pevsko društvo Tabor: Niste dosti doma.
Zborovodja: Res sem veliko naokoli. Dvakrat na teden
sem v Ljubljani, enkrat do dvakrat v Taboru in še kaj vmes.
Pevsko društvo Tabor: Imate ogromno poznanstev. Kje
ste spoznali tako širok nabor umetnikov?
Zborovodja: Poleg okteta in Domžalskega komornega
zbora sem vodil še tamkajšnji odličen dekliški pevski zbor.
Z vsemi sestavi sem dostikrat izvajal novitete ter se tako
srečeval z mnogimi skladatelji in glasbeniki. Prepevali smo
skladbe Lojzeta Lebiča in Jakoba Ježa, ki je bil tudi moj
profesor na srednji šoli, in drugih vrhunskih avtorjev. Še
zdaj se redno srečujem z dr. Mirkom Cudermanom, ki je
odličen zborovodja in poznavalec zborovske literature.
Takrat je šola dala, kar je dala. Teoretski oddelek se je šele
začenjal, vse se je bolj tipalo. Ni bilo pravega programa,
vseskozi sem se izobraževal in sklepal poznanstva. Tako
dobiš neko širino.
Pevsko društvo Tabor: Skladatelj je tudi naš korepetitor in
pevec Tilen. On je povsem druga generacija, a videti je, da
se dobro ujameta?
Zborovodja: Tilen ogromno ve. Zna. Je skromen. Tudi jaz
sem bil vedno bolj skromen. Nekaj je dano, ostalo je
prigarano. Pri meni je veliko trdo prigaranega, nič ni prišlo
samo od sebe. On je enak.

Pevsko društvo Tabor: Pred štirimi leti ste prišli v Tabor.
Začetki so vedno težki. Zdaj imamo občutek, da se v
Taboru dobro počutite.
Zborovodja: Res je. Imam občutek, da večina pevcev želi
napredovati in dobro peti. Če ni odziva na drugi strani, je
delo prazno. Ne vem, kako bo v prihodnje. Vem pa, kako bi
moralo biti.
Pevsko društvo Tabor: Kaj počnete v prostem času?
Zborovodja: Z vnuki se ukvarjam (smeh)! Obiskujejo
glasbeno šolo in velikokrat sem zraven, ko doma vadijo. Če
imam malo več časa, grem v hribe, rad tudi nabiram gobe.
Pevsko društvo Tabor: Se vam kdaj stoži po učiteljskih
dneh?
Zborovodja: Dva moja nekdanja učenca zdaj učita v
glasbeni šoli. Oba sta zelo muzikalna, veliko delata in
dostikrat me povabita na kakšno glasbeno produkcijo, na
katero rad grem. Jaz sem svoje delo opravil in predal
poslanstvo naprej. Kar je tudi prav.

Kdo drug bo pel v taborskem zboru,
če ne mi, Šentjurčani?
Taborčan Tilen Slakan je svojo prvo glasbeno muzo našel v
trobenti, kasneje ga je zasvojil še klavir in nazadnje
komponiranje. Kljub svoji mladosti se že lahko pohvali s
posebnim priznanjem in nagrado mlademu skladatelju za
noviteto na Naši pesmi 2018, z izvirno kompozicijo za
minulo državno proslavo ob dnevu samostojnosti in
enotnosti, s prvim mestom in nagrado na tekmovanju novih
samospevov spevSLAM 2019 ter z drugimi skladbami za
različne glasbene sestave.
Pevsko društvo Tabor: Pri katerih letih ste začeli igrati
trobento? In zakaj ravno trobenta?
Tilen: Igrati sem začel v drugem razredu. Z družino smo šli
na koncert simfoničnega orkestra in vsi inštrumenti na odru
so bili dobro osvetljeni. Od njih se je odbijala svetloba, še
najbolj se je svetila trobenta. Poleg tolkal je bila tudi najbolj
glasna in mi je bila zato najbolj všeč.
Pevsko društvo Tabor: Igrate tudi druge inštrumente.
Kdaj ste začeli igrati klavir?
Tilen: No, pred trobento sem najprej že v mali šoli igral
električne klaviature. Po enem letu sem to opustil in se
vpisal na trobento. Dve leti kasneje sem se vpisal še na
klavir in sem nato vzporedno delal oboje.
Pevsko društvo Tabor: Koliko ur ste potem dnevno
vadili? Trobenta in še klavir … cele dneve?
Tilen: Premalo. Ne, nisem cele dneve (smeh). Ker smo
številčna družina in sta nam starša plačevala glasbeno šolo,
je bil pogoj, da vadim vsaj pol ure dnevno. Klavir sem vadil
več, ker mi je bilo igranje nanj všeč. Pri trobenti se fizično
bolj naprezaš in je pol ure res maksimalno.
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Pevsko društvo Tabor: Kako se je nadaljevala vaša
glasbena pot?
Tilen: Vpisal sem se v umetniško gimnazijo v Velenje, kjer
sem nadaljeval in izpopolnjeval igranje na trobento. Klavir
sem vzporedno obiskoval na nižji stopnji v glasbeni šoli v
Žalcu.
Pevsko društvo Tabor: Kako ste vedeli, kaj vpisati na
Akademiji za glasbo?
Tilen: V bistvu sem šel delat sprejemne izpite iz
kompozicije in trobente. A ker jih je bilo na kompoziciji
ogromno prijavljenih in sem se bal, da ne bom sprejet, sem
na prvo mesto vpisal trobento in na drugo kompozicijo. Na
trobenti sem bil eno leto, ko sem ugotovil, da si želim nekaj
več. Vzporedno sem vpisal še kompozicijo in nato končal
oba študija. Magisterij sem opravil iz kompozicije, sedaj
opravljam obveznosti prvega letnika doktorskega študija.
Pevsko društvo Tabor: Marsikoga zanima, kako ste začeli
skladati?
Tilen: Imeli smo razredni koncert v Velenju. Navadno smo
učitelje na koncu vprašali, kako se jim je zdelo. Eden od
učiteljev mi je iskreno in neposredno rekel: »Veš, Tilen, če
ti ne gre za življenje, raje pusti trobento. Ali veš, koliko je
boljših trobentačev? Se mi pa zdi, da ti gre bolje glasbena
teorija. Če boš kaj napisal, bom pogledal.« Bil sem ves
zagret in prvič v življenju sem poskusil nekaj skomponirati.
V treh dneh sem naredil Fantazijo za klavir in jo nesel
učitelju. Bil je navdušen.
Pevsko društvo Tabor: Razloži nam, kako nastaja skladba
oziroma kako orkestriraš?
Tilen: Pristopov k orkestraciji je veliko. Sam se največkrat
poslužujem sledečega vrstnega reda – najprej zapišem
godalno sekcijo (violine, viole, violončele, base), saj je teh
v orkestru največ. Nato sledijo pihala ter na koncu še
najglasnejša trobila in tolkala. V kolikor imam kakšno
posebno idejo, se njej seveda prilagodim.
Pevsko društvo Tabor: Napisali ste tudi delo Glasbene
pripovedke, ki je bilo izvedeno na državni proslavi ob
dnevu samostojnosti in enotnosti lani decembra v
Cankarjevem domu. Kako so nastale?
Tilen: Bile so ravno poletne počitnice in na svojem
seznamu sem imel že nekaj drugih kompozicij. Rok za
oddajo te kompozicije je bil dva tedna. V štirinajstih dneh
napisati simfonično skladbo je izredno težko. Sam sebi sem
zato postavil izziv: en teden komponiranja in en teden
orkestriranja. Nič morja, nič počitnic. Vsak dan sem šel peš
na lovsko kočo in razvijal ideje. Če sem se na poti do vrha
kaj spomnil in če je bila ideja zanimiva ter seveda, če je do
doma nisem pozabil, sem si jo zapisal. Drugače sem imel
dober sprehod. V tednu dni je bila zapisana, v štirinajstih
dneh pa izpiljena in pripravljena za oddajo.
Pevsko društvo Tabor: Kako ste zašli v zborovske vode?

Tilen: Peti sem začel v Mešanem mladinskem pevskem
zboru Šolskega centra Velenje, a se mi časovno zaradi dela
z gimnazijo in vajami ni izšlo. Na Akademiji sem imel v
drugem letniku izbirni predmet mešani zbor. Učil je
zborovodja Sebastjan Vrhovnik, dirigent, s katerim še zdaj
sodelujem. V zboru smo bili dobra družba in smo se družili
tudi izven vaj. Pel sem še v drugih zborih in sodeloval na
različnih razpisih.
Pevsko društvo Tabor:
Kje vse pojete zdaj?
Tilen: Zdaj sem v
komornem
zboru
Akademije za glasbo,
pojem
v
Mešanem
pevskem zboru Glasbene
matice Ljubljana – gre za
priložnostni zbor, ki izvaja
izključno
vokalno-inštrumentalna
dela – v Mešanem
pevskem zboru Tabor, priložnostno kot substitut tudi v
Komornemu zboru Orfej in občasno tudi v taborskem
cerkvenem zboru.
Pevsko društvo Tabor: Izzivi v prvih dveh od naštetih
zborov so verjetno privlačnejši. Zakaj torej MePZ Tabor?
Tilen: Zagotovo. A tu je dobra družba in zborovodja Karel
Leskovec je velik magnet. Vsaj zame, ker ima ogromno
znanja in razgledanosti. MePZ Tabor je zdrav zbor. Imamo
zbore, ki super pojejo, vendar v njih zaradi ambicioznosti in
visokih pričakovanj prehitro pride do rivalstva in
nepotrebnih zamer. Težko je potem hoditi na vaje. Tu se
imamo dobro. In zakaj ne? Kljub vsemu je to taborski zbor.
Kdo drug bo v njem pel, če ne mi, »Šentjurčani«?
Zborovodja kakovostno dela, program je tehten in z
veseljem hodim.
Pevsko društvo Tabor: Na področju zborovskega petja
imate že kar nekaj priznanj. Raje pišete za zbore ali
orkestre?
Tilen: Primarno sem inštrumentalni skladatelj, čeprav
imam zadnje čase res vse več naročil s strani zborovodij.
Skladanje za zbore lahko okrni ustvarjalnost in
skladateljevo svobodno izbiro. Nekatere zbore namreč že
poznaš in hitro se jim potem podzavestno prilagodiš ali
podrediš pri komponiranju. Sicer je nagrajena skladba z
Naše pesmi ena mojih prvih kompozicij za zbor. Zdaj
čakam izvedbo moje kantate na libreto Povodnega moža, ki
bi naj bila izvedena v okviru praznovanja 100-letnice
ljubljanske univerze. Podobno kot v npr. znani kantati
Carmina Burana bi naj tu nastopilo okoli 150 pevcev iz več
združenih zborov in seveda veliki simfonični orkester.
Pevsko društvo Tabor: Poleg komponiranja še učite?
Tilen: Ja, učim zgodovino glasbe na srednji Glasbeni šoli
Frana Koruna Koželjskega v Velenju.
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Pevsko društvo Tabor: In še doktorski študij ste vpisali.
Veliko je vsega. Imate kaj prostega časa?
Tilen: Kolikor si ga vzamem (smeh). Največ hodim v
okoliške hribe. Smučanje pozimi, če je kaj časa – letos
enkrat. Plavanje.
Pevsko društvo Tabor: Kaj pa knjige?
Tilen: Ja, to pa res. Navadno berem poljudno-izobraževalne
knjige. In križanke! Med pavzami kava, križanka in kaj
sladkega.

Petje, pravijo, da je pol zdravja. Nam nasmeh na obraz
nariše vsak nov pevec, ki se nam pridruži, in vsak
poslušalec, ki deli naše navdušenje in ljubezen do glasbe.
Zato vabljeni tako v naše vrste kot na praznični koncert, ki
bo v soboto, 25. maja 2019 ob 20. uri v Domu krajanov
Tabor.
Pevsko društvo Tabor, Maja Omladič Topovšek

Državno prvenstvo v judu
V soboto, 23. marca 2019, se je odvijalo državno prvenstvo za člane in članice v judu v Lendavi.
Čeprav je Anita Kramar članica našega kluba v kategoriji kadetinj, smo se odločili, da nastopi ter pridobi kakšno izkušnjo
več. Z nastopom je potrdila in dokazala, da raste tako osebno kot tekmovalno ter v kategoriji ‒ 57 kg osvojila 2. mesto in s
tem naslov podprvakinje Slovenije med članicami.

Čestitke Aniti in trenerju.
Tomaž Pevec

Košarkarska tekma Stari – Mladi
Tekma sezone, kjer se pomerijo generacije, poteka nepretrgoma od leta 1998. Od takrat se je izmenjalo, vsaj po zapisnikih
sodeč, med mladimi 31 in med starimi 27 igralcev, igralcev na sami rekreacije pa bistveno več. Seveda jih je od tega z leti
kar nekaj "napredovalo" med starejšo generacijo. Te tekme so nabite s tekmovalnostjo in motivacijo, tako da zadnji dve
sezoni zopet nadzoruje rutiniran sodnik na zadovoljstvo obeh ekip. Tekmo so bolje začeli Stari, si priigrali kar lepo
prednost, vendar niso zdržali, tako da do polčasa ni bilo še ničesar odločenega. Tretja četrtina je v celoti pripadla ekipi
Mladih, kar se je izkazalo za odločilno. V zadnji četrtini je sledil napad Starih na vso moč, vendar bliže kot na 6 točk niso
uspeli. Končni rezultat je bil 81 : 87 za Mlade in prehodni
pokal je letos znova izročen v njihove roke. Največ točk na
tekmi je prispeval Miha Bergant (29), zmagovalec v
tekmovanju v metu za 3 točke iz petih pozicij je Jernej
Grobler (7/15). Zlasti je razveseljivo, da se nam je
pridružilo nekaj mladih igralcev. Tako rekreacija
košarkarske sekcije poteka že vrsto let, kar je lahko v korist
občanom, da si na ta način krepijo zdravje, kakor tudi
celotni skupnosti, ki je tako bolj dinamična in ustvarjalna.
Vse to poteka na nivoju športa oz. rekreacije, vendar pa tudi
na podeželje pritiska športna industrija, ki je v nasprotju z
načeli rekreativnosti, ampak teži v privat društva. Vse je še
v rokah naše skupnosti.
Več o tekmi s statistiko najdete v društveni vitrini.
Košarkarska sekcija, ŠD Tabor
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Zaključek vadbe starejših
Z vodeno vadbo za starejše smo pričele po novem letu. Občina Tabor se je dogovorila s Centrom za krepitev zdravja
Zdravstvenega doma Žalec, da smo dobile vaditeljico. Gospodična Tina nas je strokovno vodila štirinajst ur. Zbralo se nas
je 15 in dobivale smo se vsako sredo od 17. do 18. ure. Vaje so bile prijetne, prav tako smo se naučile pravilno dihati pri
opravljanju vaj. Tudi prepotene smo odhajale domov.
Zdaj, ko se strokovna vadba končuje, bi se ge. Saši z občine lepo zahvalila v imenu vseh udeleženk. Enako se zahvaljujem
tudi gospodični Tini.
Po dogovoru nameravamo nadaljevati s srečanji ob sredah, strokovno vodeno telovadbo bi pa rade nadaljevale v jeseni.
Vse, ki se rade razgibate, vabim, da se nam pridružite.
Starejše telovadke ŠD Tabor

Mladina, ponos našega društva
Za leto 2019 si je mladinska komisija PGD Ojstriška vas - Tabor na občnem zboru zadala kar dosti dela. Že v začetku
meseca januarja smo začeli z rednimi gasilskimi vajami. Nista dovolj le spretnost in hitrost, večji poudarek je na znanju.
Tako smo se 17. februarja 2019 udeležili kviza mladine GPO Tabor, ki je potekalo v gasilskem domu PGD Kapla - Pondor.
Tekmovanja
smo
se
udeležili s tremi ekipami,
in sicer dvema ekipama
mladincev
in
ekipo
pripravnikov. Število vaj
in učenja se je obrestovalo
z uspešnimi rezultati.
Ekipa mladink je dosegla
odlično 1. mesto, mešana
ekipa mladincev pa je
osvojila 4. mesto. Ekipa
pripravnikov pa je svoje
znanje
potrdila
z
doseženim 1. mestom.
Tako sta se ekipa mladink
in ekipa pripravnikov
uvrstile na tekmovanje GZ
Žalec.
9. marca 2019 so se
udeležili gasilskega kviza
GZ Žalec. Naši mladi so
dokazali, kaj zmorejo in
koliko znanja že imajo.
Obe ekipi, tako mladink in
pripravnikov, sta naše
društvo ponosno zastopali
tudi na tem tekmovanju.
Ekipa mladink je dosegla
1.
mesto,
ekipa
pripravnikov pa 3. mesto.
S tem odličnim rezultatom
smo se z obema ekipama
uvrstili
na
regijsko
tekmovanje.
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16. marca 2019 sta naši dve ekipi zastopali našo zvezo na regijskem tekmovanju, ki je potekalo prav tako v Žalcu. Tudi s
tega tekmovanja smo se vrnili ponosni, veseli in z dvema kompletoma novih medalj, kljub temu da sreča ni bila ravno na
naši strani. Mladinke so dosegle 2. mesto, kar je vstopnica za nastop na državnem tekmovanju. Ekipa pripravnikov pa je
dosegla 3. mesto.
30. marca 2019 je državno tekmovanje v gasilskem
kvizu potekalo v Krškem. To je bila prva udeležba na
državnem tekmovanju iz gasilskega kviza nasploh za
naše društvo. Mladinke so dosegle 8. mesto v državi.
Zanimiv podatek je, da v Sloveniji deluje 1293
prostovoljnih gasilskih društev, zato smo na ta rezultat
zelo ponosni!
Pri doseganju naših uspehov se gre v prvi vrsti
zahvaliti vsem tekmovalcem, saj pišejo zgodovino
našega društva. Zahvalili bi se tudi staršem, ki svoje
otroke nesebično in redno prevažate na gasilske vaje in svojim otrokom pomagate pri doseganju njihovih ciljev. Velika
zahvala gre tudi našemu društvu in vsem navijačem, ki ste nas in nas še boste podpirali na naši poti. Zahvalili bi se radi tudi
mladinski komisiji GPO Tabor za vse nasvete, predloge in odgovore na naša vprašanja. Največja zahvala pa gre županu
Občine Tabor Marku Semprimožniku in Občini Tabor za popestritev našega videza z zelo lepimi majicami za naše
tekmovalce. S tem smo tudi dosledno zastopali ne samo naše društvo, temveč tudi našo občino.
PGD Ojstriška vas - Tabor, Mladinska komisija

Državno tekmovanje
V soboto, 30. marca, se je v Krškem odvijal državni kviz gasilske mladine. PGD Kapla -Pondor smo se ga udeležili z ekipo
pionirjev – Jakob Juhart, Julijan Hrastnik in Aljaž Jelen pod mentorstvom Mije Pustoslemšek. Trije mladi fantje so
ponosno zastopali naše društvo. Najprej so v učilnici opravili teoretični del in
s kar dobrimi občutki počakali še na praktičnega. Odločeni, da pokažejo, kaj
znajo, so se najprej lotili vezanja vozlov, a nam je trema malo ponagajala,
štoparica pa se kar ni hotela ustaviti. Preizkusiti smo se morali še v gasilski
spretnosti (poligon), kjer pa so fantje pokazali, da zmorejo, ter postavili
najboljši čas vaje med pionirji.
Čeprav se ni izšlo ravno vse po načrtih, ki smo si jih zadali, smo imeli še
vseeno nekaj upanja za dobro uvrstitev. Na razglasitvi smo močno stiskali
pesti in na koncu naše ime zaslišali na 15. mestu. Priznamo, da nismo ravno
skakali od veselja, saj smo imeli mnogo višja pričakovanja. Ko pa smo lahko
malo zadihali, smo ugotovili, da uvrstitev ni tako slaba, saj smo morali biti
med najboljšimi, da smo prišli na državno tekmovanje, s 15. mestom pa smo
pristali tudi na prvi tretjini.
Kljub rezultatu pa je bil naš dan kar zanimiv. Od znotraj smo si ogledali
policijsko marico, poskusili neprebojni jopič, se dvignili 32 m od tal z
gasilsko lestvijo, obiskali planetarij in se na koncu tudi fotografirali s
predsednikom Gasilske zveze Slovenije.

Ekipa s mentorico.

Čestitamo ekipi mladink iz Ojstriške vasi in Tabora za odličen rezultat ter
pripravnicam iz Grajske vasi za osvojen pokal.
Ekipa bi se rada zahvalila Martini, Ivču, Matjažu in Anžetu za podporo na
tekmovanju ter vsem, ki ste pesti za nas stiskali doma, seveda pa tudi Občini
Tabor za podarjene majice.

Ekipa s predsednikom Gasilske zveze Slovenije.

Mentorica Mija pa ekipi sporoča, da je ponosna na njih in da še ni pozabila na njeno obljubo!
PGD Kapla - Pondor
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Kopalni izlet v Terme 3000
Na sorazmerno turobno in hladno jutro smo se nekateri člani Društva upokojencev Tabor odpravili na predhodno
organiziran »Kopalni izlet« v Terme 3000 oziroma v Moravske toplice.
Pot do cilja je hitro minila in že smo
čofotali v termalni vodi štirih bazenov z
različno
ogreto
vodo
bazenskega
kompleksa. Ker človeku voda pobere tudi
nekaj energije, smo to nadomestili z
okusnim kosilom oziroma malico, katera
je bila všteta v ceno vstopnice.
Po nekajurnemu kopanju smo se odpravili
proti domu. Da pa se ne bi prehitro vrnili,
smo se ustavili v prijetni in lepo urejeni
vasici Zavrh v Slovenskih goricah. V tej
vasici je kar precej česa preživel general
Rudolf Maister, kjer je tudi dobival navdih
za svoje pesmi. Poleg tega se vasica
ponaša s priljubljenim razglednim stolpom, višine 15 m, s katerega ob lepem vremenu seže pogled na velik del vzhodne
Slovenije, kakor tudi do Blatnega jezera na Madžarskem.
Ob degustaciji in manjšem prigrizku v kleti Vinovitis, katera se ponaša z zorenjem vina v klasičnih hrastovih sodih in je v
neposredni bližini razglednega stolpa, je čas hitro minil in že smo pot nadaljevali proti domu. Zadovoljni in veseli smo
prispeli pravočasno, saj je na televiziji priljubljena serija, katero marsikdo ne želi zamuditi.
Bilo je lepo in upam, da si še kdaj privoščimo kakšno prijetno urico druženja.
DU Tabor, Franc Šporn

Pohod za 50 + v marcu
Ko se je v marcu bližal čas za pohod tistih članov
društva z vsaj petdesetletno zgodovino, smo kar
zaskrbljujoče pogledovali v nebo. Še dan ali dva
pred načrtovanim pohodom je z vremenom kazalo
precej slabo. Noč je bila deževna in dokaj mrzla,
jutro pa nam je pokazalo drugačno sliko. Kljub
jasno zarisani novi sneženi meji na našem hribovju,
se je pri KZ Tabor zbrala kar številčna skupina. Pot
nas je vodila proti Martinkovi kmetiji in po travnati
dolini Virt do Mrzlega polja. Nadaljevali smo mimo
Slaparjevega kozolca v Ojstriško vas, v gasilski
dom, kjer smo našim pohodnicam pripravili kratek
kulturni program za njihov materinski dan. Kratek
nagovor predsednika, recitacije in petje ponovno
prebujenih Taborskih čričkov nam je tako popestrilo
naše druženje.
Pot smo nadaljevali na naše izhodišče in si zaželeli
srečno do prihodnjič.
Društvo upokojencev Tabor
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Iz domače župnije
Sveti Jurij, prosi za nas!
Cerkev sv. Jurija je prvič omenjena leta 1391. Bila ja navadna podružnična cerkev vranske župnije, samostojna župnija pa
živi že od leta 1677. Na mestu današnje cerkve je prej že stala gotska cerkev, od katere je ohranjen le prezbiterij. V drugi
polovici 15. stoletja so cerkev obdali z obzidjem, ki je stalo vse do leta 1811. Leta 1817 so prezbiteriju prizidali novo ladjo,
ki pa je stala vse do razširitve župnijske cerkve leta 1899. Letos mineva 120 let od tega dogodka. Sedanja župnijska cerkev
je bila posvečena leta 1900.
Podoba farnega zavetnika sv. Jurija je bila naslikana leta 1899 v Gradcu. Iz škofijskih popisov lahko izvemo, da je cerkev
leta 1631 poleg glavnega oltarja, posvečenega sv. Juriju, imela še tri stranske oltarje. Leta 1684 je škofija opravila ponovni
pregled cerkva. Iz popisa se da razbrati opis takratnega glavnega oltarja. Tabernakelj je bil oblečen v rdečo svilo. Glavni
oltar je bil v črno-beli barvi in okrašen z zlatom, kip sv. Jurija pa je bil delno pozlačen in posrebren. Poleg njega sta stala v
celoti posrebrena kipa sv. Petra in sv. Pavla. Na kipom sv. Jurija se je nahajal kip sv. Janeza Krstnika. Cerkev je imela še
dva stranska oltarja. Kaj se je dogajalo z glavnim oltarjem do leta 1817, ne vemo. Takrat so cerkev barokizirali in nabavili
novo opremo. V glavni oltar so
postavili nov kip sv. Jurija, ki
pa na tem mestu ni stal niti 100
let.
Leta 1892 je v našo župnijo
prišel nov duhovnik Franc
Zdolšek. Bil je vnet dušni
pastir, ki je farnemu kraju dal
popolnoma novo podobo. Začel
je z gradnjo nove župnijske
cerkve, ki pa jo je dokončal leta
1900. Cerkev je bilo potrebno
na novo opremiti. Stari kip sv.
Jurija se je preselil v kapelico
na Presedle. Tam je ostal vse
do okoli leta 1975. Nekateri se
tega kipa še dobro spominjate,
a kje je sedaj? To je dobro vprašanje. Nihče ničesar točno ne ve, kje je kip sedaj. Za takrat novo cerkev je bilo potrebno
priskrbeti tudi novo podobo farnega zavetnika. To je leta 1899 v Gradcu naslikal Felix Barazutti, okvir pa je izdelal
podobar Ivan Cesar v Mozirju. Oljna slika sv. Jurija prikazuje mladega rimskega vojščaka, ki gleda proti nebesom. V levi
roki drži ščit, v desni pa bandero s križem. Z levo nogo stoji na glavi zmaja, nad glavo pa plava angel z vencem zmage.
Letos mineva natanko 120 let, odkar je bila naslikana nova podoba sv. Jurija. K njemu so se obračali naši predniki po
pomoč in se ozirali v njegovo podobo. Tudi mi se obrnimo nanj s prošnjo, ki je napisana na okvirju slike: Sv. Jurij prosi za
nas!
Miha Drolc

Maj 2019 v Župniji Sv. Jurij ob Taboru
Sreda, 1. maj, goduje sv. Jožef Delavec. Praznik sv.
Jožefa Delavca ni praznik, ki slavi delo samo, temveč
delavca, človeka. Cerkveni praznik sv. Jožefa Delavca je
uvedel leta 1955 papež Pij XII. Torej je to sorazmerno
mlad, nov praznik. Uvedba praznika je bila utemeljena med
drugim z željo, naj bo 1. maj za kristjane posvečen dan.
Spomin in češčenje velja tesarju sv. Jožefu, Jezusovemu

skrbniku. Bog ga je poklical, da bi z delom svojih rok
preživljal učlovečenega Božjega Sina. Sv. Jožef nas uči, da
naj vsak človek s svojim poštenim in vztrajnim delom
sodeluje pri graditvi človekovega dostojnega življenja.
Maj je mesec šmarnic. Kot je v naši župniji že v navadi,
bomo med tednom 15 minut pred večerno sveto mašo brali
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otroške šmarnice. Vsako leto so zanimive. Za letošnje leto
jih je napisala profesorica Berta Golob z naslovom
MISIJONAR OB NILU. Posvečene so spoznavanju
življenja misijonarja Ignacija Knobleharja. V letu 2019
obhajamo dvestoletnico njegovega rojstva. Želimo, da bi
misijonarjevo pričevanje otroke spodbudilo k delu za
misijone, zaupanju v Marijino priprošnjo in pogumu za
življenje iz vere. Lepo vabljeni otroci pa tudi vsi drugi.
V naši župniji so ob nedeljah popoldne tudi ljudske
šmarnice pri posameznih krščanskih znamenjih. Pri teh
šmarnicah združujemo molitev, petje in druženje. Prvo
nedeljo (5. maj) se bomo zbrali ob 15. uri pri kapeli v
Ojstriški vasi. Organizatorji iz Ojstriške vasi lepo vabijo.
Za ostale nedelje kraji šmarničnega srečanja še niso
določeni. Če želite imeti ljudske šmarnice v vašem kraju,
javite to duhovnemu pomočniku dr. Pirnatu.
Četrtek, 2. maj, to je v naši župniji dan molitve za
duhovnike, njihovo stanovitnost in svetost. Posebej molimo
in prosimo ter izročamo v Božje varstvo duhovnike naše
župnije in novomašnika Matica. Molimo in prosimo tudi za
nove duhovne, redovne in misijonske poklice, tako v naši
župniji kot v vsej vesoljni Cerkvi. Z molitvijo bomo pričeli
30 minut pred večerno sveto mašo. Lepo vabljeni.
Petek, 3. maj, vsak prvi petek v mesecu je naš duhovni
pomočnik dr. Alojz Pirnat pripravljen obiskati vse, ki iz
kakršnega koli razloga ne morete priti v cerkev in vam na
vašo željo prinesti Najsvetejše. Če želite, vam je na voljo
tudi za pogovor, sv. spoved ali bolniško maziljenje. Ne
bojte se Najsvetejšega. Ne prinaša bolečin ali smrti, temveč
upanje in tolažbo. Dr. Pirnata lahko pokličite na tel. št.: 040
429 894.
Petek, 3. maj, bomo krenili peš k Mariji Pomagaj na
Brezje. Letos je pešromanje nekoliko spremenjeno. Romali
bomo samo dva dni. V petek, prvi dan, bomo priromali do
Kamnika, kjer bomo prenočili, v soboto do večera pa bomo
prišli na Brezje. Tam bomo pri večernih obredih in nato se
vrnemo domov. Še več informacij dobite pri Vidi Slakan.
Sobota, 4. maj, molitev pred kipom fatimske Marije za
srečno zadnjo uro. Z molitvijo bomo pričeli 30 minut pred
večerno sveto mašo in se z njo izročali Fatimski Mariji. To
bo že peta prva sobota v letu 2019, ki jo bomo opravili v
naši župniji v čast fatimski Mariji. Januarsko prvo soboto
smo se posvetili fatimski Mariji, februarja smo molili za
mir, v marcu smo molili za družine, v aprilu za grešnike in
sedaj v maju še za srečno zadnjo uro. Lepo vabljeni.

Fatimski Mariji se lahko priporočamo kadar koli želimo. V
organizaciji župnije, tako kot letos, pa bomo prvih pet sobot
opravlajali zopet prihodnje leto od januarja do maja.
15.–23. maj, devetdnevnica na čast Svetemu Duhu.
Devet dni bomo kot sklepno pripravo na prejem zakramenta
svete birme skupaj z letošnjimi birmanci, njihovimi starši,
botri in vsemi župljani molili in prosili: Pridi, Sveti Duh,
napolni naša srca z ognjem vere in ljubezni … Tako bomo
podobni prvim birmancem: apostolom, ženam in Jezusovi
materi Mariji. Kajti Jezus je rekel, da bo Oče dal Svetega
Duha tistim, ki ga prosijo. Namreč Jezusa je v zemeljskem
življenju vodil Svet Duh. Svojim učencem je večkrat
govoril o njegovi moči in obljubil, da ga bodo tudi oni
prejeli. Tolažnik Sveti Duh, ki ga bo poslal Oče v mojem
imenu, vas bo učil vsega in spomnil vsega, kar sem vam
povedal (Jn 14,16). In Apostolska dela poročajo: Po
Jezusovem vstajenju so apostoli pričakovali Svetega Duha.
Enodušno so vztrajali v molitvi z ženami in z Jezusovo
materjo Marijo ter njegovimi učenci (Apd 1,14).
Petek, 24. maj, odhod prvoobhajancev 2019 na duhovne
vaje. Duhovne vaje bomo imeli v Marijinem Domu na
Bledu. Se jih že veselimo. Veselimo pa se tudi
prvoobhajilnega dne, ki bo v nedeljo, 2. junija.
Nedelja, 26. maj, binkošti naše župnije. Za 15 naših mladih
župljanov bo ta dan njihov birmanski dan. Slovesnost bo ob
10. uri. Vodil jo bo birmovalec, upokojeni mariborski
nadškof msgr. dr. Marjan Turnšek.
Četrtek, 30. maj, praznik Gospodovega vnebohoda. Na
slovesni praznik Gospodovega vnebohoda se spominjamo
dogodka, ko je od mrtvih vstali Kristus dopolnil zemeljsko
delovanje in odšel v nebo. Praznik obhajamo štirideset dni
po veliki noči, saj se je Jezus po svetopisemskem izročilu
po vstajenju štirideset dni prikazoval učencem in izbranim
pričam. Praznik želi poudariti pomen Kristusove bližine z
Bogom Očetom in Svetim Duhom.
Še podrobnejši podatki o posameznih dogodkih in
slovesnostih bodo objavljeni v župnijskih oznanilih.
Nudimo vam možnost prejemanja naših župnijskih oznanil
na
vaš
elektronski
naslov.
Na
e-naslov:
vida.slakan@gmail.com samo javite, da želite oznanila
prejemati po e-pošti.
Vida Slakan

Spoštovani,
v prejšnji izdaji Novic izpod Krvavice se nam pri prispevku v rubriki Iz domače župnije pripetila neljuba napaka, in sicer smo pomotoma
izpustili naslov, ki se je glasil: Ki je od mrtvih vstal. Avtorici članka Vidi Slakan se opravičujemo za napako.
Uredniški odbor
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Fotokotiček
OBČINSKI TEST HOJE PO PEŠPOTI TABOR-OJSTRIŠKA VAS

Foto: Saša Zidanšek Obreza
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Zgodilo se bo
PLANINSKO DRUŠTVO TABOR
vabi

v ponedeljek, 22. aprila 2019, na

TRADICIONALNI VELIKONOČNI POHOD V MARIJA REKO.
Pot bo iz Tabora tekla mimo Štajnarjeve in Kisovarjeve domačije, mimo cerkvice sv. Miklavža do Doma pod
Reško planino.
Vračali se bomo po isti poti. Pot ni zahtevna in je zato primerna za vse generacije.
Odhod je ob 9. uri izpred Kmetijske zadruge Tabor.
Vabljeni!

ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB
KRAJEVNI ODBOR TABOR

V A B I L O
Prisrčno vabljeni na

tovariško srečanje Združenja borcev za vrednote NOB Tabor
ob dnevu upora proti okupatorju,
ki bo

v soboto, 27. aprila 2019, ob 11. uri
pri spominski plošči pri Domu krajanov Tabor.
Po kulturnem programu bo sledilo druženje ob slastnem partizanskem golažu.
PREDSEDNIK KO TABOR
Andrej Natek
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PGD Ojstriška vas – Tabor
vas

v nedeljo, 28. aprila 2019,
vabi na
ČEVAPČIČE, VRATOVINO Z ŽARA ter SLASTNE PALAČINKE.
Zraven prija še kozarček domačega ali vrček piva in dobra glasba ansamblov:

13.00‒16.00: Šus, Navihani muzikanti, Peklenski muzikantje;
16.00‒23.00: VESELI SVATJE.

Vse to bo na voljo na Šentjurskem sejmu pod šotorom,
zato vljudno vabljeni, da nas obiščete.
Gasilci iz Ojstriške vasi in Tabora
PEVSKO DRUŠTVO TABOR
Tabor 25, 3304 Tabor
pevsko.drustvo.tabor@gmail.com

in

OBČINA TABOR
Tabor 21, 3304 Tabor
info@obcina-tabor.si

Pevsko društvo Tabor na letošnjem Šentjurskem sejmu,
28. 4. 2019 ob 11.15,
organizira že tradicionalno prireditev

»TABOR IMA TALENT«
Vabimo vse mlade talente, ki radi pojejo, plešejo, igrajo in nastopajo.
Kdo vse se lahko prijavi?
1) mladi pevci, ki se bodo prijavili s skladbo domačega ali tujega avtorja (v prijavi navedite ime in priimek,
naslov, tel. št., starost, naslov pesmi in avtorja skladbe);
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2) mladi glasbeniki, ki se bodo predstavili s svojim glasbenim inštrumentom (v prijavi navedite ime in priimek,
naslov, tel. št., starost, inštrument, naslov in avtorja skladbe);
3) mladi plesalci, ki bodo individualno ali v skupini izvedli plesno točko (v prijavi navedite število plesalcev, imena
in priimke, naslov, tel. št., starost, naslov in izvajalca skladbe);
4) ostali mladi talenti – humoristi, žonglerji in ostali, ki nam želijo predstaviti kaj zanimivega.
Le pogumno. Izpolni priloženo prijavnico in se prijavi. Pokaži, kaj znaš!

Lepo vas pozdravljamo članice in člani Pevskega društva Tabor.
PEVSKO DRUŠTVO TABOR
Tabor 25
3304 Tabor
pevsko.drustvo.tabor@gmail.com
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PLANINSKO DRUŠTVO TABOR
vabi
v sredo, 1. maja 2019,

NA POHOD
NA ČEMŠENIŠKO PLANINO
IN ZAJČEVO KOČO.
Odhod ob 9. uri izpred Kmetijske zadruge Tabor.
Vabljeni!

DRUŠTVO ZA ŠPORTNO REKREACIJO IN TELESNO VZGOJO PARTIZAN TABOR
Tabor 25, 3304 Tabor
e-pošta: sdpartizantabor@gmail.com, telefon: 031 474 653

RAZPIS
ORGANIZATOR: Društvo za športno rekreacijo in
telesno vzgojo Partizan Tabor.
DOGODEK: gorski tek ali planinski pohod.
KDAJ: 4. maj 2019 ob 9.00.
LOKACIJA: Loke (Goropevšek), izhodišče planinske
poti na Krvavico (skozi Okno).
PREDPRIJAVE: za tekače in pohodnike omogočena
spletna predprijava preko Facebook strani dogodka do
26. aprila 2019. Prijave so možne tudi na dan dogodka
pred startom.
ŠTARTNINA: 10 EUR za odrasle, za otroke do 15. leta
je prijavnina brezplačna. V štartnino je vključena štartna
številka, simbolična nagrada ter topel obrok na cilju.
GARDEROBA: oddaja garderobe možna ob prijavi ter
prevzem na cilju na Zajčevi koči.
PREVOZ: po končani prireditvi organiziran prevoz
udeležencev od cilja do starta.
VARNOST: za varnost bo poskrbljeno s strani gasilcev
PGD Ojstriška vas - Tabor in planinskega vodnika PD
Tabor ter nudenje nujne medicinske pomoči ‒ ZD
Kamnik.
GORSKI TEK: trasa poteka po makadamski cesti na
Presedle ter v zadnjem delu osvoji vrh Krvavice z južne
strani in na vrhu obrne nazaj proti cilju pri Zajčevi koči.
Dolžina trase je 6 km in se povzpne za 500 m. n. v. Ob
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progi bosta dve okrepčevalni postaji in na vrhu kontrolna točka.
PLANINSKI POHOD: trasa poteka po markirani planinski poti skozi Okno na vrh Krvavice in sestopa po južni strani
hriba do cilja pri Zajčevi koči. Dolžina poti je 2 km in se povzpne za 500 m. n. v. Ob progi bo okrepčevalna postaja in na
vrhu kontrolna točka.
ČASOVNICA:
 7:30‒8:30: prijava in dvig štartnih številk ter oddaja garderobe,
 9:00: start "Šentjurskega vzpona na Krvavico 2019", gorski tek in planinski pohod,
 12:00: razglasitev rezultatov in okrepčilo na cilju.
Dodatne informacije najdete na Facebook strani Šentjurski vzpon na Krvavico.
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Oglasi

Čestitka
Želimo vam veselo veliko noč, ob dnevu upora proti okupatorju, prazniku dela in
občinskem prazniku pa pomladne igrivosti, sonca in lepo preživetih trenutkov.
župan, občinski svet in občinska uprava
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... in še modrosti naših babic
 Če pred sv. Jurijem (24. 4.) sadje cveti, mimo cajne leti. 
 Če na dan sv. Florijana (4. 5.) dežuje, potem celo leto dežja primanjkuje. 
 Če je maja lepo, je dobro za kruh in za seno. 

Koledar dogodkov in prireditev – april, maj 2019
DATUM

URA

PONEDELJEK,
22. 4.

9.00

SREDA,
24. 4.

19.00

PETEK,
26. 4.

18.00

SOBOTA,
27. 4.

11.00

16.00
SOBOTA,
27. 4.
17.00

PRIREDITEV / DOGODEK

KJE

ORGANIZATOR

VELIKONOČNI POHOD
V MARIJA REKO
SLAVNOSTNA SEJA
OBČINSKEGA SVETA S
PODELITVIJO OBČINSKIH
PRIZNANJ
PREDAVANJE ZGODOVINARJA
FRANCA KRALJA:
VERONIKA DESENIŠKA V
TABORU
TOVARIŠKO SREČANJE
OB DNEVU UPORA PROTI
OKUPATORJU
PREDTEKMA:
TABOR ‒ OJSTRIŠKA VAS
(mladinci)

start izpred
KZ Tabor

Planinsko društvo Tabor
(031 604 429)

Dom krajanov
Tabor,
dvorana

Občina Tabor in
KD Ivan Cankar Tabor
(03 705 70 80)

Občina Tabor,
sejna soba

Franc Kralj
(070 705 468)

pri Domu
krajanov Tabor

ZB za vrednote NOB, KO
Tabor
(040 502 954)

igrišče Razgan
Ojstriška vas

Športno društvo Partizan
Tabor
(040 636 295)

NOGOMETNA TEKMA:
KLADIVAR CELJE ‒ TABOR
(veterani)

Nedelja, 28. april – 27. tradicionalni Šentjurski sejem
URA

8.00
9.00
10.00

PRIREDITEV / DOGODEK

KJE

ORGANIZATOR

PRIČETEK DELOVANJA
SEJEMSKIH STOJNIC
IN KMEČKE TRŽNICE LOKALNIH
PONUDNIKOV

okolica občinske stavbe,
POŠ-a in
v Domu krajanov

Občina Tabor
(03 705 70 80)

SVETA MAŠA

cerkev sv. Jurija

Župnija Sv. Jurij ob Taboru

PARADA KONJENIKOV,
HMELJSKIH STAREŠIN, GASILCEV,
DRUŠTEV, HARMONIKARJEV,

od KZ Tabor do
Doma krajanov Tabor

Občina Tabor
(03 705 70 80)
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ZBIRKE STARODOBNIKOV ...
SLAVNOSTNI PREVZEM
GASILSKIH AVTOMOBILOV
GVC 16/25 IN GVM 1 V UPORABO
PREDSTAVITEV
JUDO KLUBA SHIDO TABOR
TABOR IMA
TALENT
ZABAVA Z ANSAMBLI VESELI
SVATJE, PEKLENSKI
MUZIKANTJE, NAVIHANI
MUZIKANTI, ŠUS

parkirišče pri Domu
krajanov Tabor

PGD Kapla - Pondor
(040 645 889)

šotor
pri Domu krajanov Tabor
šotor
pri Domu krajanov Tabor

Judo klub Shido Tabor
(070 346 634)
Pevsko društvo Tabor
(031 711 143)

šotor
pri Domu krajanov Tabor

PGD Ojstriška vas - Tabor
(031 715 071)

URA

TEKMOVANJA

KJE

10.00‒14.00

SEKAŠKO TEKMOVANJE
LASTNIKOV GOZDOV

Ribičev travnik
pri Domu krajanov Tabor

ORGANIZATOR
Društvo lastnikov gozdov
SSD in
Zavod za gozdove Slovenije
(041 657 580)

KJE

ORGANIZATOR

10.30
11.00
11.15
12.30‒22.00

URA

RAZSTAVE • PRODAJE •
DEGUSTACIJE • PREDSTAVITVE
 PECIVO, TORTE, KRUH,
DOMAČI REZANCI

Društvo žena in deklet
Občine Tabor
(031 762 324)

 LESENI IZDELKI IN UNIKATNI
NAKIT

8.00‒15.00

 ČEBELJI PRIDELKI IN
OPREMA ZA ČEBELARJENJE

Andreja Kotnik
(040 897 205)
Franci Parašuh
(051 345 164)
Dom krajanov Tabor,
dvorana

 FOTOGRAFIJE

Foto klub Tabor
(041 755 161)

 ROČNA DELA

Vida Strožič
(03 5727 182)

 ZBIRKA STARODOBNIKOV
8.00‒15.00

Čebelarsko društvo Tabor
(040 605 292)

RAZSTAVA MALIH ŽIVALI

pod kozolcem kmetije
Lukman

DATUM

URA

PRIREDITEV / DOGODEK

TOREK,
30. 4.

18.00

PRAVLJIČNA URICA
S POUSTVARJANJEM

SREDA,
1. 5.

9.00

PRVOMAJSKI POHOD NA
ČEMŠENIŠKO PLANINO IN
ZAJČEVO KOČO

Matjaž Lesjak
(041 628 534)
Savinjsko društvo gojiteljev
malih živali Občine Žalec
(031 669 970)

KJE
Občinska
knjižnica
Tabor

ORGANIZATOR
MSKŽ, Občinska
knjižnica Tabor
(03 712 12 52)

start izpred
KZ Tabor

Planinsko društvo Tabor
(031 604 429)
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NOGOMETNA TEKMA
»STARI – MLADI« - MEMORIAL
BOJANA KOŠENINE

ČETRTEK,
2. 5.

Igrišče Razgan

SOBOTA,
4. 5.

9.00

ŠENTJURSKI VZPON NA
KRVAVICO

ČETRTEK,
9. 5.

9.00

KROŽEK BIODINAMIČNO
KMETOVANJE

start: Loke ‒
izhodišče
planinske poti
na Krvavico
(skozi okno)
Občina Tabor,
sejna soba

SOBOTA,
11. 5.

8.00

SEJEM STARODOBNIKOV
DELOV IN OPREME

Inotrak d.o.o.,
Kapla 16

SOBOTA,
11. 5.

18.00

NEDELJA,
12. 5.

17.00

SOBOTA,
25. 5.

20.00

TOREK,
28. 5.

18.00

PESEM POMLADI- OBMOČNO
SREČANJE ODRASLIH PEVSKIH
ZBOROV IN MALIH VOKALNIH
SKUPIN
PESEM POMLADI- OBMOČNO
SREČANJE ODRASLIH PEVSKIH
ZBOROV IN MALIH VOKALNIH
SKUPIN
SLAVNOSTNI KONCERT OB 30LETNICI MEŠANEGA
PEVSKEGA ZBORA TABOR

Športno društvo Tabor
(040 654 448)

Športno društvo Tabor
(040 453 407)
KGZ Izpostava Žalec
(041 498 266)
Steyer klub Savinjske
doline
(041 620 270)

Dom krajanov
Tabor, dvorana

JSKD Žalec
(040 745 955)

Dom krajanov
Tabor, dvorana

JSKD Žalec
(040 745 955)

Dom krajanov
Tabor, dvorana

Pevsko društvo Tabor
(041 657 580)

Občinska
knjižnica
Tabor

MSKŽ, Občinska
knjižnica Tabor
(03 712 12 52)

PRAVLJIČNA URICA
S POUSTVARJANJEM

»Jurij Zeleni se z mavrico paše, srečno, veselo selo bo naše.«
(Oton Župančič)
KOLOFON

CENIK OGLASOV

Novice izpod Krvavice so informativna tiskovina Občine Tabor.
Odgovorna urednica: Alenka Kreča Šmid. Člani uredniškega odbora: Maja Drča,
Tatjana Kovče, Ana Leskovšek, Saša Zidanšek Obreza. Naslovna fotografija: hrib
Krvavica – avtorica Urša Semprimožnik. Poštnina plačana pri pošti 3304 Tabor.
Avtorji prispevkov so odgovorni za njihovo vsebino in slovnično formo. Občinsko
glasilo ni namenjeno objavljanju neprimernih in žaljivih vsebin, ki kakor koli
blatijo in škodujejo ugledu posameznika ali institucije. Prispevkov brez navedenega
avtorja ali skupine avtorjev (društva) ne bomo objavljali. Zaželeno je, da so
prispevki v elektronski obliki, pošljete jih lahko na e-naslov: info@obcina-tabor.si,
najkasneje do 17. v mesecu. Glasilo je objavljeno na spletni strani www.obcinatabor.si.
Naklada: 580 izvodov – BREZPLAČNO. Tisk: Tiskarna Koštomaj, d. o. o.
Fotografije v tokratni izdaji Novic: Občina Tabor, internet, D. Šmit, ČZS, T.
Tavčer, Zavod sv. Rafaela Vransko, MSK Žalec, Vrtec Tabor, POŠ Tabor, DU
Tabor, PGD Ojstriška vas - Tabor, PGD Kapla - Pondor, Pevsko društvo Tabor,
Judo klub Shido Tabor, Športno društvo Partizan Tabor, M. Drolc, Miha Centrih,
Žan Grobler.

Cene ne vsebujejo DDV in veljajo za eno
izdajo občinskega glasila. Cenik velja za
oglase, vabila nedomačih društev, vabila s
komercialnim namenom.
Velikost
oglasa

Objava
oglasa

1/1 stran
1/2 strani
1/4 strani
1/8 strani

90 €
50 €
35 €
15 €

Objava oglasa za
DOMAČE
SUBJEKTE
63 €
35 €
24,50 €
10,50 €
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