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Pozdrav urednice izpod Krvavice  
 

 

 

 

 

Voda je vir življenja in v ta namen 22. marca obeležujemo svetovni dan voda. Ta dan je namenjen opozarjanju širše 

javnosti na omejenost vodih virov in njihovo ogroženost.  

 

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje kar 2,1 milijarde ljudi nima dostopa do varne oskrbe s pitno vodo in 

trenutno okoli 1,9 milijarde ljudi živi na območjih, kjer je hudo pomanjkanje vode. 

 

V naši občini imamo bogate vodne vire in v sklopu nadzora se izvaja redni mesečni odvzem in analiza vzorcev pitne vode, 

po potrebi tudi več. Po podatkih JKP Žalec, d. o. o., visok odstotek (98 %) ustreznih vzorcev s pitno vodo kaže na 

kvalitetno oskrbo s pitno vodo iz javnega vodovodnega omrežja na področju občin SSD. 

 

Ohranitev vodnih virov pa je naloga nas vseh, saj s škodljivimi posegi v naravno okolje in  

neprimernim odlaganjem odpadkov naredimo škodo vodnim virom za vse naše prihodnje 

rodove.  
 

 

Alenka Kreča Šmid, odgovorna urednica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iz županovega kabineta 3 
 

Spoštovani, v mesecu februarju sta županov kabinet zaznamovala dva dogodka. 

 

Prvi je bil ta, da smo župani Spodnje Savinjske doline podpisali partnerski dogovor o medsebojnem sodelovanju pri 

projektu IZGRADNJA INFRASTRUKTURE ZA KVALITETNO VODOOSKRBO V SAVINJSKI REGIJI. To je projekt, 

ki bo sofinanciran iz sredstev evropske kohezijske politike in RS. Skupna vrednost je slaba 2,5 milijona evrov in del tega 

se tiče tudi Občine Tabor. Ključni cilj je novogradnja in rekonstrukcija vodovodnih sistemov, da se izboljša varna oskrba 

prebivalcev s kakovostno pitno vodo ter zmanjšajo izgube le-te, ki so ponekod že 40 %. 

 

Druga omembe vredna stvar pa je bil obisk županov SSD na konstruktivnem sestanku pri ministru za okolje in prostor g. 

Juretu Lebnu. Beseda je tekla o zagotavljanju nujno potrebne poplavne varnosti na območju celotne Spodnje Savinjske 

doline. Seveda je v tem pogledu najbolj kritična reka Savinja, mi pa bomo svoj »piskrček« pristavili pri ureditvi našega 

hudourniškega potoka Konjščica. 

 

Želim vam lepe in mirne dni ter da bi se vas pomladanska utrujenost na daleč izognila. 

Iz županovega kabineta 

Župan Marko Semprimožnik 
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Finančna sredstva za obnovo vodovodnega omrežja 
 

V teh dneh so župani občin Spodnje 

Savinjske doline podpisali partnerski 

dogovor o izgradnji in obnovi 

vodooskrbnega sistema v dolini. Posamezne 

občine težko zagotovijo vsa finančna 

sredstva za takšno investicijo, zato so se 

odločile, da se bodo skupaj potegovale za 

poltretji milijon evrov, ki pa bo 

sofinanciran iz sredstev evropske 

kohezijske politike in državnega proračuna. 

V celotni dolini in tudi v Občini Tabor je 

obnova več desetletij starega vodovodnega 

sistema še kako potrebna, saj želimo 

prebivalcem zagotoviti nemoteno vodooskrbo ter zmanjšati izgube vode, predvsem pa si želimo visoko kakovostne pitne 

vode. Predvideva se, da bi se dela na terenu začela prihodnje leto, končala pa naj bi se v letu 2022. Projekt zajema 

novogradnjo vodohrana in obnovo cca 320 metrov vodovodnega omrežja. 
 

Alenka Kreča Šmid        
 

 

Optično omrežje 
 

V preteklem mesecu smo navezali stike s Telekomom Slovenije, d. d., ki ima v naši občini najsodobnejše optično 

telekomunikacijsko omrežje. Telekomunikacijsko omrežje je zgrajeno v centru Tabora, želje pa so tudi po optičnih 

priključkih v oddaljenih gospodinjstvih. Ker je izgradnja telekomunikacijskega omrežja zahteven in drag proces, je 

izgradnja optičnega omrežja smotrna le na podlagi ekonomske upravičenosti. Iz tega naslova proaktivno iščemo sinergijo z 

različnimi komunalnimi posegi v občini. Trenutno smo uskladili sopolaganje cevi za optične kable v delu Ojstriške vasi. 

Pomemben dejavnik za dograditev telekomunikacijskega optičnega omrežja je izražena želja občanov po sodobnih 

telekomunikacijskih storitvah in koncentracija gospodinjstev.  

 

Ker želimo čimbolj konkretno izraziti željo občanov po najsodobnejši telekomunikacijski infrastrukturi tudi izven centra 

Tabora, vas pozivamo, da svoje predloge izrazite na občinski upravi oz. pri županu. 

 

                                                                                                      Občinska uprava  
 

 

 
 

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 storitve za naše občane 

Občinska uprava sporoča in obvešča 

https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj44_a6u4jgAhXHDuwKHcBRAvEQjRx6BAgBEAU&url=https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/mediji/novice/novica/2f55464d-1e92-4ddd-a776-06fa4774e3f4/!ut/p/z1/tZPLboMwEEV_pRuWaAYwmCxTFkloUi_yIHhTUWwSR8Xk4ULbr6_TVaUqTao03ljW-J57NZoBDkvgumjVqjCq0cWLfec8enoYsWnv3usjGzwijoZsPGbJHAeUwAI48FKbrVlDLj7uRFO-1lKbg4O1FGqjHNRNq0rpoF-FIYmIcD3Z810ihHALSiMXo6oglBIZVORI25ZKQH7R7-xcPG7LeOL0EXKrpyf1Cw-yVskO5rrZ17Yb0z_GG_5wQPSODrMgTVIMWEyudDiDj26LD2-LpzfFs2t7n35N1y_DZ5dHbXY73rcb0mgj3wws_2FFLNbfT5LJyqYtzNpVumpgeZF0W9dx8O7madt1s6pOnuNvVxYfPgHQOjIL/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/&psig=AOvVaw050dUwbDzxp2IyUu1MxL36&ust=1548489602842147
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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  

 

 

 

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!  
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Prejeli smo 
                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inovativnost = Spodnja Savinjska dolina 

 
Zadnje leta se v povezavi z gospodarsko uspešnostjo posameznega podjetja, regije ali države  pogosteje omenja tudi beseda 

inovativnost, ki jo tako rekoč skoraj že enačimo z besedama uspeh ali konkurenčnost. Zakaj je temu tako je jasno iz nekaj  

preprostih dejstev, in sicer podjetja zgolj s svojimi produkcijskimi zmožnostmi že nekaj časa niso več kos cenejši 

konkurenci iz držav s poceni delovno silo, krepitev konkurenčnosti podjetij/gospodarstva pa je prednostna naloga na poti 

dohitevanja razvitejših gospodarstev.  

OBMOČNO RAZVOJNO PARTNERSTVO 
»SPODNJE SAVINJSKE DOLINE« 

Občina Braslovče, Občina Polzela, Občina Prebold, 
Občina Tabor, Občina Vransko, Občina Žalec 
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Nagrajenci lanskega razpisa na zaključni slovesni podelitvi na 

Občini Tabor. 

Inovacijska sposobnost skupaj s človeškim kapitalom sta ključna dejavnika boljše produktivnosti, pomembno pa je tudi 

povečanje učinkovitosti države in njenih institucij, vključno 

z vzpostavitvijo spodbudnega okolja za razvoj podjetij.   

 

Občine Spodnje Savinjske doline ter partnerji podjetniškega 

podpornega okolja Razvojna agencija Savinja in Zbornica 

zasebnega gospodarstva Žalec že nekaj let spodbujajo 

podjetja in posameznike k inovativnemu razmišljanju in 

uvajanju novih ali izboljšanih procesov v delovno okolje.  

 

Tako bo tudi letos v mesecu marcu odprt razpis »Inovator 

leta Spodnje Savinjske doline«, kamor  bodo posamezniki 

ali podjetja iz šestih občin Spodnje Savinjske doline lahko 

prijavila svoje inovacije.  

 

Z razpisom občine želijo spodbuditi občane ter podjetja k vzpodbujanju ustvarjalnosti ter jim s tem vsaj nekoliko tudi 

približati inovacijsko miselnost.  

 

Ravno inovacijska sposobnost je namreč tista, ki omogoča podjetju hitro prilagajanje spremembam in hkrati ponuja 

možnosti za izboljšanje konkurenčnega položaja.  

 

Novi, boljši, bolj funkcionalni in vabljivi izdelki ali storitve na trgu pomenijo za podjetja zanesljiv vir konkurenčne 

prednosti, saj vzbudijo zanimanje kupcev, povečajo trg in dajejo prednosti tistim, ki nanj vstopijo prvi.  

 

Inovativnost pa namreč ne predstavljajo zgolj korenite inovacije, temveč je dovolj že, da izboljšate produkt, način 

proizvodnje ali pa, da že poznan produkt predstavite novemu trgu. 

 

Razpis Inovator leta Spodnje Savinjske doline je med tovrstnimi spodbudami že sam po sebi nekakšna »inovacija«, saj se 

tu nagrade podeljujejo v denarni obliki in so po višinah primerljive povprečni slovenski managerski plači.   

 

Podjetja ali posamezniki inovatorji lahko v tem času zaprosijo tudi za nepovratna sredstva, ki so trenutno skozi patentni 

vavčer na voljo preko Slovenskega podjetniškega sklada. 

 

Vabljeni torej k sodelovanju po načelu, da nobena inovacija ni neumna, neumno pa je ne iskati novih inovacij!  

 

Dejan Jazbinšek, 

Razvojna agencija Savinja 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novosti v Občinski knjižnici Tabor, februar 2019 
 

• Dispenza, J.: Placebo ste vi; 

• Kenda, J. J.: Apalaška pot;  

• Šimleša, B.: Resnice in zmote o ljubezni;  

• Harris, R.: München; 

• Weiss, S.: Leseni deček sodobnega časa. 

 

Spoštovani, 

 

obveščamo vas, da si lahko izmed knjig, ki so navedene na seznamu knjig za dvanajsto sezono branja v projektu Savinjčani 

beremo 2018/2019, v elektronski obliki (kot e-knjige) preko portala Biblos izposodite naslednje naslove: 
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Ivan Cankar: EROTIKA, 

Slavenka Drakulić: MILEVA EINSTEIN – TEORIJA 

ŽALOSTI, 

Jo Nesbø: NETOPIR, 

Jo Nesbø: ODREŠENIK, 

Jo Nesbø: PENTAGRAM, 

Jo Nesbø: SNEŽAK, 

Jo Nesbø: TAŠČICA, 

Jo Nesbø: ŽEJA, 

R. J. Palacio: ČUDO, 

Katja Perat: MAZOHISTKA 

in 

Ciril Zlobec: TIHO ROMANJE K ZADNJI PESMI. 

 

 

Karmen Kreže 

 

Pravljična urica v Občinski knjižnici Tabor, januar 2019 
 

V Občinski knjižnici Tabor smo na januarski 

pravljični urici že zakorakali v pomlad, kljub 

temu da nas zima še noče zapustiti. Prebrali 

smo pravljico o mali punčki Maruši, ki je sicer 

bila doma v mestu, vendar je rada hodila na 

počitnice k dedku in babici, ki sta živela na 

deželi. Prav tako pa je rada hodila na morje, 

kjer sta imela dedek in babica počitniško 

hišico. Nekega dne ji je dedek povedal, da sta 

si med oljčnimi vejami spletla gnezdo kos in 

kosovka. Maruša je komaj dočakala, da je 

videla gnezdo. Vsak dan ga je opazovala, kaj 

se v njem dogaja. Nekega dne, ravno ko sta na 

dopust prišla Marušina starša, so se v gnezdu 

izvalili mladički. Maruši so se zdeli čudni. Kos 

in kosovka pa sta izmenično priletavala in 

odletavala iz gnezda in nazaj ter v kljunih prinašala hrano. Tisti dan, ko je 

Marušin oče pekel ribe, je kasneje k gnezdu nesel nekaj koščkov hrane. Kos 

in kosovka sta takoj začela zobati ribe, ampak nista vsega pojedla. Čez nekaj 

časa je Maruša zaslišala glasno, predirljivo čivkanje ptičjega para. Šla je 

pogledat in videla kolono mravelj, ki se je vila proti gnezdu. Skupaj s starši 

niso vedeli, kaj naj storijo. Potem pa se je oče domislil rešitve z vrčem vode 

in skodelico sladkorja. Na ta način je rešil tako mravlje kot tudi gnezdo z 

mladički. Maruša si je oddahnila.  

 

V poustvarjalnici, ki je sledila pravljični uri, pa so si otroci izdelali vsak 

svojega ptička. 
 

 

Karmen Kreže 

 

 

 

 

 

Prostovoljstvo v Našem domu 
 

V Našem domu je lahko prostovoljec vsak, ki ima občutek za sočloveka, ima rad starejše, je empatičen ter zna upoštevati 

Etični kodeks socialnega varstva. V Našem domu imamo 

trenutno tri prostovoljke ter redne obiske učencev osnovne šole, 

ki so vključeni v krožek prostovoljstva. Prostovoljcem v Našem 

domu sem kot delovna terapevtka tudi mentorica. Poskrbim za 

srečanje, pomagam pri vključevanju, organiziranju in spremljam 

njihove prihode ter delo v domu. Prostovoljec si sam vodi 

evidenco obiskov, dom pa poskrbi, da ima vse potrebne delovne 

pripomočke, pogoje dela, vodenje in dopolnjevanje njegovega 

znanja. Vedno sem na voljo za vse dileme in vprašanja.  
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Ker je število zaposlenih relativno majhno in je v večji meri usmerjeno v nego in oskrbo ter skupinske dejavnosti delovne 

terapije ter fizioterapije, pa večkrat zmanjka časa za pogovore s stanovalci, sprehode in  družabništvo. Vsak prostovoljec 

nam zaposlenim in stanovalcem pripomore k večji kvaliteti življenja v domu. Vsak da našim stanovalcem en delček sebe, 

svojo energijo in v zameno za to dobi pozitiven odziv stanovalcev. Za njih je naredil nekaj dobrega, pomembnega, 

pozitivno vplival na njegovo počutje, jim polepšal dan, izboljšal kvalitetno preživljanje prostega časa. Sam pa občutil, da je 

storil dobro delo, občutek sreče. Prav zato si v domu prizadevamo pridobiti še kakšnega prostovoljca.  

 

Delovna terapevtka Liljana Koban 

 

 

 

 

 

Vključevanje v lokalno skupnost z delavnico »Gibam se« 
 

V sklopu projekta »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu 

in lokalnih skupnostih«, katerega izvaja Center za krepitev zdravja Spodnje Savinjske doline, pod okriljem Zdravstvenega 

dom Žalec izvajamo dejavnosti za 

izboljšanje preventive. Ker je eden 

izmed ciljev projekta vključevanje v 

lokalno skupnost, smo zelo veseli 

povezave z Občino Tabor, ki nam je 

omogočila izvedbo delavnice 

»Gibam se« v Taboru. 

 

Utrinek z delavnice v sliki in zapisu. 

»Za nami je že nekaj skupnih uric in 

najprej lahko rečem, da se vsem 

telovadkam zahvaljujem za odprt in 

topel sprejem v njihovo vadbeno 

skupino ter jim čestitam za lepo 

udeležbo. Spremeniti rutino in nekaj 

utečenega ni lahka naloga in tudi pri 

telesni dejavnosti je tako. Nasprotno 

pa so udeleženke drug pristop 

sprejele z navdušenjem in nasmehom, kar me resnično veseli,« je izjava vaditeljice Tine Zupančič, uni. dipl. fth. 

 

V Centru za krepitev zdravja izvajamo tudi druge delavnice oz. predavanja za odrasle. Le-te so:  

- krajše delavnice (enkratno srečanje): »Zdravo živim«, »Ali sem fit?«, »Tehnike sproščanja«, »Zvišan krvni tlak«, 

»Zvišane maščobe v krvi«, »Zvišan krvni sladkor«, »Sladkorna bolezen, tip II« in »Testiranje telesne 

pripravljenosti za odrasle in starejše«, 

- daljše delavnice (več tednov trajajoče): »Zdravo jem«, »Zdravo hujšanje« in »S sladkorno boleznijo skozi 

življenje«, »Spoprijemanje s stresom«, »Podpora pri spoprijemanju z depresijo«, »Podpora pri spoprijemanju s 

tesnobo« ter »Opuščanje kajenja«. 

Več informacije vam je na voljo na spletni strani www.zd-zalec.si/ckz/, facebook strani Centra za krepitev zdravja Spodnje 

Savinjske doline, e-pošti  zdrav.vzgoja@zd-zalec.si ali na telefonu (03) 713 43 78,  051 668 416. 

 

Prebivalci Občine Tabor ste prav tako vljudno vabljeni na občinski test hoje, ki bo 28. 3. 2019 od 16.00 do 18.30, na 

lokaciji nove občinske sprehajalne poti. 

 

Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 

 

Rok Repas, Center za krepitev zdravja SSD 

 

 

http://www.zd-zalec.si/ckz/
mailto:zdrav.vzgoja@zd-zalec.si
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Zamenjava tujega vozniškega dovoljenja  
 

Migracije so del našega 

vsakdana. Ljudje prihajajo v 

Slovenijo in odhajajo v tujino, 

kar pa je neizogibno povezano z 

ureditvijo različnih 

dokumentov, kamor pogosto 

sodi tudi vozniško dovoljenje. 

Postopek pridobitve se razlikuje 

glede na to, v katero državo 

potujemo oz. iz katere države tujec prihaja. Pogoje 

(veljavnost, zdravniški pregled ...) pridobitve novega 

vozniškega dovoljenja določa vsaka država zase. Znotraj 

Evropske unije so pravila precej preprosta, vozniško 

dovoljenje velja ves čas bivanja v drugi državi EU ter na 

Islandiji, Norveškem, v Liechtensteinu in Švici. 

 

Tujec, ki ima običajno prebivališče v Sloveniji (kraj, v 

katerem oseba stanuje vsaj 185 dni v koledarskem letu 

zaradi osebnih in poklicnih vezi) in ima na podlagi 

dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji prijavljeno 

prebivališče, sme eno leto od datuma prijave prebivališča 

z veljavnim vozniškim dovoljenjem, ki mu ga je izdal 

pristojni organ tuje države, in ob vzajemnosti voziti v 

Republiki Sloveniji tista vozila, za katera mu je bilo 

vozniško dovoljenje izdano. Časovne omejitve ni, kot že 

zapisano zgoraj, za vozniška dovoljenja, izdana v državah 

članicah EU, Liechtensteinu, Norveški, Islandiji ali Švici. 

 

Pogoji za zamenjavo tujega vozniškega dovoljenja za 

slovensko so zapisani v Zakonu o voznikih. Ta določa, da 

lahko imetnik tujega veljavnega vozniškega dovoljenja, ki 

ima v Sloveniji običajno prebivališče (če izpolnjuje druge 

s tem zakonom določene pogoje za vožnjo motornih 

vozil: predpisana starost, telesna in duševna zmožnost za 

vožnjo motornih vozil – zdravniško spričevalo itd.), 

zahteva zamenjavo le-tega za slovensko vozniško 

dovoljenje. 

 

Zahtevo za zamenjavo vozniškega dovoljenja lahko odda 

voznik na kateri koli upravni enoti ali krajevnem uradu v 

Republiki Sloveniji, predložiti pa mora: 

dosedanje veljavno vozniško dovoljenje,  potrdilo o 

veljavnosti dosedanjega vozniškega dovoljenja, veljavno 

zdravniško spričevalo, fotografijo velikosti 35 x 45 mm, 

ki kaže vašo pravo podobo in ni retuširana, dokazilo o 

plačilu upravne takse (18,10 EUR) in obrazca vozniškega 

dovoljenja (3,27 EUR), dokazilo, da ste ob pridobitvi 

vozniškega dovoljenja izpolnili pogoj običajnega 

prebivališča v državi, ki je izdala veljavno vozniško 

dovoljenje, ali ste študirali v tej državi najmanj šest 

mesecev.  

Upravna enota bo vozniku (ki ne prihaja iz 

EU) izdala slovensko vozniško dovoljenje, če 

imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja, 

izdanega v tujini, opravi praktični del 

vozniškega izpita za tiste kategorije vozil, ki 

jih sme voziti z vozniškim dovoljenjem, 

izdanem v tujini, in osebi, ki je že imela 

veljavno slovensko vozniško dovoljenje.  

 

Praktičnega dela ni treba opraviti voznikom, ki imajo 

vozniško dovoljenje države članice EU, Islandije, 

Liechtensteina, Norveške ali Švice za vse kategorije, 

Japonske za kategorije AM, A1, A2, A, B1 in B, Južne 

Koreje ali Avstralije za kategoriji B1 in B. 

 

Praktičnega dela vozniškega izpita tudi ni treba opraviti 

imetniku tujega vozniškega dovoljenja, ki ima dokazilo o 

strokovni usposobljenosti za vožnjo motornih vozil. 

Izjemoma in ob vzajemnosti se od osebja diplomatskih in 

konzularnih predstavništev, misij tujih držav in 

predstavništev mednarodnih organizacij v Republiki 

Sloveniji ob zamenjavi tujega vozniškega dovoljenja ne 

zahtevajo dokazila o telesni in duševni zmožnosti voziti 

motorna vozila ter opravljanje praktičnega dela 

vozniškega izpita.  

 

Za opravljanje praktičnega dela izpita se lahko vozniki 

obrnejo na katerokoli šolo vožnje v Republiki Sloveniji. 

Več podatkov o pridobitvi vozniških dovoljenj in seznam 

organizacij, ki opravljajo dodatno usposabljanje, vozniki 

lahko najdete na straneh Agencije RS za varnost prometa. 

Nekaj podatkov najdete tudi na spletni strani 

http://www.slovenia.si/. 

 

Stranke nas pogosto 

sprašujejo, kako 

pridobiti mednarodno 

vozniško dovoljenje. 

Tovrstno dovoljenje si 

lahko pridobi imetnik 

veljavnega slovenskega 

vozniškega dovoljenja na lastno zahtevo, če mu ni izrečen 

varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja ali 

prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja oziroma se 

mu ne izvršuje kazen ali varstveni ukrep prepovedi vožnje 

motornega vozila določene vrste ali kategorije. 

Mednarodna vozniška dovoljenja izdaja AMZS, zato 

svetujemo, da se vozniki pravočasno obrnejo na prej 

navedeno zvezo, saj le-tega ni mogoče pridobiti takoj. 

Več informacij je na voljo na spletni stani AMZS: 
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https://www.amzs.si/na-poti/mednarodni-dokumenti-in-

vinjete/mvd-mednarodno-voznisko-dovoljenje. 

 

Hkrati vsem voznikom sporočamo, da je obvezna 

zamenjava starih rožnatih vozniških dovoljenj za novo 

vozniško dovoljeno v obliki kartice do 19. januarja 2023. 

Seveda pa morate imetniki to dovoljenje z novim 

plastičnim dovoljenjem zamenjati že prej, zaradi 

poteka veljavnosti le-tega ali spremembe podatkov 

(prebivališče, osebno ime). 

   

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 

 

 

 

  

 

 

Mesečno poročilo Gasilske zveze Žalec med 15. januarjem in 15. februarjem 2019 
 

Dogodki: 

V petek, 25. januarja 2019, se je pričel tečaj za gasilce 

pripravnike v Levcu. Na tečaj je prijavljenih 45 članov iz 

12 gasilskih društev v GZ Žalec, in sicer Andraž nad 

Polzelo, Dobrovlje, Gotovlje, Griže, Kapla - Pondor, 

Levec, Ločica ob Savinji, Ojstriška vas - Tabor, Vransko, 

Vrbje, Zabukovica, Žalec. 

 

V četrtek, 31. januarja 2019, je v gasilskem domu PGD 

Šempeter potekal posvet mentorjev mladine GZ Žalec. 

Udeležilo se ga je preko 50 mentorjev mladine. 

 

V četrtek, 7. februarja 2019, je v Grižah potekala svečana 

podelitev listin za vse tečajnike, ki so uspešno zaključili 

tečaj za operativnega gasilca 2018 ter tečaj za gasilca 

pripravnika ‒ 3 2018, Tečajniki prihajajo iz gasilskih 

društev Andraž nad Polzelo, Braslovče, Gotovlje, Letuš, 

Levec, Ločica ob Savinji, Ločica pri Vranskem, Ložnica 

pri Žalcu, Parižlje - Topovlje, Polzela, Ponikva pri Žalcu, 

Šempeter v SD,  Tešova, Vransko, Zabukovica in Žalec. 

Skupno je uspešno tečaj opravilo 59 tečajnikov. 

 

Tečaj za gasilca pripravnika je uspešno opravilo 30 

tečajnikov, od tega 17 gasilk, tečaj za gasilca pa je 

uspešno opravilo 29 tečajnikov. 

 

V soboto, 9. februarja 2019, je v prostorih Gasilskega 

doma Žalec potekal regijski posvet za članice Celjske in 

Savinjsko-šaleške regije iz Gasilskih zvez Celje, Laško, 

Radeče, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, 

Zreče - Vitanje, Vojnik - Dobrna, Prebold, Šaleške doline, 

Zgornje Savinjske doline in Žalec. Posveta se je udeležilo 

130 članic obeh regij. Teme  posveta so bile: »Kako 

izboljšati notranjo in zunanjo podobo gasilske 

organizacije?«. Predavatelj je bil predsednik GZS Janko 

Cerkvenik, »Tehnika sproščanja – dihalna tehnika« je bila 

tema predavateljice Barbare Plesnik. O temi »Naravna 

nesreča Jelen dol–Tržič« pa je predavala Manca Ahačič iz 

GZ Tržič. 

 

Po posvetu je sledilo druženje udeleženk in pogostitev ter 

ogled Gasilskega muzeja Gasilske zveze Žalec. 

 

9. februarja, ob 17.28 je na Krvavici v GPO Tabor pri 

sestopu pohodnik zdrsnil in si zlomil nogo. Posredovali so 

gorski reševalci postaje GRS Celje, gasilci PGD Loke, 

Ojstriška vas - Tabor in Kapla - Pondor, reševalci 

Zdravstvenega doma Žalec, ki so pohodnika našli, 

oskrbeli in prenesli do reševalnega vozila. Reševalci NMP 

Celje so ga odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico 

Celje. 

 

Pretekli občni zbori PGD: 

19. 1. 2019 ob 18.00: Žalec 

19. 1. 2019 ob 19.00: Drešinja vas 

19. 1. 2019 ob 18.00: Parižlje - Topovlje 

19. 1. 2019 ob 18.00: Tešova 

26. 1. 2019 ob 18.00: Dobrovlje 

26. 1. 2019 ob 18.00: Zabukovica 

26. 1. 2019 ob 19.00: Levec 

2. 2. 2019 ob 18.00: Polzela 

2. 2. 2019 ob 19.00: Grajska vas 

2. 2. 2019 ob 18.00: Gotovlje 

2. 2. 2019 ob 19.00: Zavrh pri Galiciji 

9. 2. 2019 ob 19.00: Dobriša vas - Petrovče 

9. 2. 2019 ob 18.00: Griže 

9. 2. 2019 ob 19.00: Ločica pri Vranskem 

9. 2. 2019 ob 19.00: Trnava 

16. 2. 2019 ob 19.00: Kasaze - Liboje 

16. 2. 2019 ob 18.00: Letuš 

16. 2. 2019 ob 19.00: Loke 

16. 2. 2019 ob 19.00: Prekopa - Čeplje - Stopnik 

16. 2. 2019 ob 18.00: Vrbje 

23. 2. 2019 ob 18.00: Vransko 

23. 2. 2019 ob 18.00: Andraž nad Polzelo 

23. 2. 2019 ob 19.00: Ložnica 

23. 2. 2019 ob 18.00: Velika Pirešica  

23. 2. 2019 ob 18.00: Parižlje - Topovlje 

23. 2. 2019 ob 19.00: Kapla - Pondor 
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Prihajajoči občni zbori PGD in Skupščina Gasilske zveze 

Žalec: 

 

2. 3. 2019 ob 18.00: Braslovče 

2. 3. 2019 ob 18.00: Arja vas 

2. 3. 2019 ob 18.00: Šempeter v SD 

2. 3. 2019 ob 19.00: Ločica ob Savinji 

 

29. 3. 2019:  64. SKUPŠČINA GASILSKE ZVEZE 

ŽALEC (Dom krajanov Tabor) 

 

Nekaj statistike: 

V obdobju mesečnega poročila so člani Gasilske zveze 

Žalec opravili 22 intervencij, ki so skupno trajale 37 ur in 

55 minut. Najdaljša intervencija je trajala pet ur in 20 

minut, najkrajša pa 30 minut. 

 

Statistika občinskih poveljstev v GZ Žalec: 

V Gasilskem poveljstvu občine Žalec je bilo 12 

dogodkov, kjer je bila potrebna pomoč gasilcev, v GPO 

Polzela so imeli pet intervencij, GPO Braslovče so imeli 

štiri intervencije, v GPO Tabor so imeli eno intervencijo, 

v GPO Vransko pa niso imeli intervencij. 

 

Tadej Zupan, 

predstavnik GZ Žalec za odnose z javnostmi 

 
 

Projekt Odstiranja znanj prednikov: Užitne divje rastline Savinjske doline 

  

Tradicija nabiralništva ima v današnjem času velik potencial za življenje človeka, saj pomeni nič manj kot vračanje naprej. 

Naprej k naravi, omogoča, da živimo Naravo. Omogoča preskrbo s kakovostno, prehransko močno hrano ter spodbuja 

integracijo v naravno okolje ter nova spoznanja o naravni, kulturni in duhovni dediščini na temelju rastlin. Z njimi je 

človek neločljivo povezan odkar obstaja. Spoznal je njihove prehranske in zdravilne moči pa tudi spremenjena stanja 

zavesti, ki jih omogočajo. 

 

Raba »divje hrane« pomeni pomemben prispevek k neodvisnosti, tako na individualni ravni kot na ravni skupnosti, ter 

omogoča naravno življenje, ki ga planetarna globalizacija vse bolj uniformira ter nadzoruje. Pomeni nič manj kot okusen 

raziskovalen odpor proti industriji hrane in manipulacijo z njo. In več … 

  

Katere so užitne divje rastline, kje rastejo, kdaj jih nabiramo, kako pripravimo, kakšen je njihov pomen v prehrani? 

Vsepovsod so, ni jih malo, še posebno spomladi po njih izstopajo predvsem doline rek in potokov. Samonikle užitne 

rastline so okusno »divja« obogatitev vsakodnevne prehrane, lahko pa postanejo tudi njena temeljna sestavina. Izkazujejo 

se po krepčilni moči ter vsebnosti vitaminov, rudnin in številnih bioaktivnih snovi, ki imajo različne, največkrat zdravilne,  

učinke v našem telesu. 

  

Na predavanju, ki bo potekal v petek, 15. marca 2019, ob 18. uri v sejni sobi Občine Tabor, se bodo predstavile pogostejše 

in okusnejše užitne divje rastline, poseben poudarek bo tudi na japonskem dresniku. Njegovi mladi poganjki so užitni in 

primerni tako za zelenjavne jedi kot za sladice, korenine pa izstopajo po vsebnosti antioksidanta resveratrola in med drugim 

slovijo kot učinkovita pomoč proti boreliozi. Govora bo seveda tudi o pripravi jedi, predavanje pa bo zaokrožil predlog, da 

je zaradi učinka in prehranske moči večina užitnih divjih rastlin nič manj kot super (divja) hrana. 

  

O predavatelju 

Dario Cortese je diplomirani disident agronomije, ki namesto spodbujanja industrijskega gojenja rastlin dela reklamo za 

plevele in užitne divje rastline nasploh. O tem je napisal vrsto člankov in nekaj knjig, izvaja pa tudi predavanja in delavnice 

na divjo temo. Obenem se ukvarja z raziskovanjem vpliva hoje na človekov psihofizični sklop, zanima ga pa tudi, kako 

izgleda pokrajina za naslednjim grebenom. Najraje biva v okolici Porezna. 

 

Koordinator projekta Občina Polzela 

 

  

 

Čebelarska zveza Slovenije se že 11 let zavzema za več slovenske hrane v javnih institucijah 
 

Čebelarska zveza Slovenije (ČZS) je pred več kot 11 leti spoznala, da je edina pravilna pot v pridelavi in uživanju lokalne 

hrane. Da pa bi o pomenu uživanja lokalne hrane osvestili javnost, pa je ključnega pomena promocija lokalne hrane, v 

našem primeru slovenskega medu. Takrat je bilo v javnosti milo rečeno »zločinsko« naglas govoriti o uživanju slovenske 
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ali lokalno pridelane hrane, češ da EU tega ne dovoljuje, da bomo kaznovani … Skratka NE in NE. ČZS je ne glede na to 

že takrat javno poudarjala pomen uživanja lokalno pridelane hrane in to dokazala z izvedbo in javno promocijo medenega 

zajtrka, ko so otroci zajtrkovali med slovenskih čebelarjev. Že takrat smo si upali naglas reči: »Uživajmo lokalni med in ga 

kupujmo neposredno iz rok lokalnih čebelarjev, saj je lokalni med najboljši!« 

  

Na pobudo ČZS je zajtrk leta 2011 prerastel v tradicionalni slovenski zajtrk (zajtrk, sestavljen iz lokalne hrane – med, kruh, 

maslo, mleko, jabolko), kjer so tudi drugi deležniki projekta upali že bolj naglas reči »jejmo slovensko hrano«, saj je bil ta 

dan sprejet na nacionalni ravni. ČZS je zatem predlagala, da se razglasi še dan slovenske hrane, ki ga je Vlada RS leta 2012 

tudi razglasila. Od takrat dalje je vse podrejeno promociji lokalne hrane 

in ozaveščanju ljudi, da je lokalno najboljše. 

  

Po več kot 11 letih lahko ugotovimo, da smo slovenski čebelarji orali 

ledino na področju promocije uživanja slovenske hrane. Po 11 letih smo 

spoznali, da je bilo naše razmišljanje pravilno, morda celo vizionarsko! 

Odlična slovenska hrana sodi na mize Slovencev, sodi v javne institucije 

in zato je prav, da odkrito in naglas povemo, da je naša lokalna hrana 

najboljša. 

  

V zadnjem času se posamezniki izpostavljajo z drzno idejo, da v 

slovenske vrtce, šole, bolnišnice in domove za starejše pripeljejo še več 

ali celo vso hrano, ki je pridelana na lokalni ravni. Ovira, ki jo posamezniki zaznavajo, prav tako pa tudi ČZS in Kmetijsko 

gozdarska zbornica Slovenije, je v veliki meri v sistemu javnih naročil. Cilj bi moral biti, da nas nobena birokratska ovira 

ne bi zadrževala, da bi vse količine lokalno pridelane hrane končale na krožnikih naših otrok, starostnikov, bolnikov itd.  

 

ČZS vsa ta prizadevanja podpira in čestita vsem, ki razmišljajo v smeri večje pridelave in potrošnje lokalno pridelane 

hrane. Gre za drzno, a uresničljivo idejo. Lokalno pridelana hrana na slovenskih mizah ima širši pomen in 

multidisciplinaren učinek: obdelano zemljo, podporo lokalnim kmetom, podporo lokalnemu gospodarstvu, čebelarstvu, 

kakovostnejšo hrano, ki jo nudimo svojim otrokom, bolnikom, starostnikom, in še bi lahko naštevali. Zato bodimo v 

prihodnje ambiciozni in omogočimo javnim institucijam nakup lokalno pridelane hrane brez birokratskih težav, da bo ta 

hrana čim večkrat, še bolje pa vsakodnevno na mizah Slovencev. Slovenci si zaslužimo najboljše in to je NAŠA SUPER 

HRANA! 

  

Boštjan Noč, predsednik ČZS 

 

Skupaj stopimo po medoviti (pravi) poti 

 

1. Ali se je človek pripravljen soočati za svojimi 

posledicami? 

Že naši predniki so vedeli, da je potrebno tisto, kar vzameš 

iz narave, tudi vrniti, da se ohrani ravnovesje v naravi. 

Statistika o številu prebivalcev se iz leta v leto povečuje in s 

tem se povečuje tudi večja poraba hrane. Pridelovalci hrane 

so prisiljeni v intenzivno kmetijstvo in sajenjem 

monokultur ter krčenjem gozdov in travnikov za njihovo 

širjenje. Na ogromnih kmetijskih površinah, kjer se sejejo 

monokulture, te pestijo vsako leto škodljivci in bolezni. 

Kako se temu izogniti so vedeli že naši predniki, saj so 

upoštevali kolobarjenje in tako preprečili marsikatero 

nevšečnost. Travniki, ki ostajajo, se kosijo redno, tako da 

ne zacvetijo v svojih pisanih barvah kot nekoč.  

  

2. Ali še lahko ukrepamo? 

Vsako pozitivno ravnanje bo doprinos k ohranjanju naše 

narave. Tako se je potrebno zavedati, da s sajenjem 

avtohtonih medovitih rastlin v naš prostor prispevamo k 

preživetju in ohranjanju čebel kot tudi ostalih opraševalcev.  

3. Zakaj avtohtone medovite rastline? 

Živali so se na določenem območju prilagajale. Tako so se 

tudi rastline prilagajale stoletja, tisočletja različnim 

vremenskim kot tudi ostalim nevšečnostim. Medovite 

rastline zagotavljajo čebelam medičino in cvetni prah. 

Medičina in cvetni prah medovitih rastlin zagotavljata tisto 

kar čebele potrebujejo za svoj obstoj. Torej se moramo 

skupaj zavedati in saditi medovite rastline na domačem 

vrtu, njivah kot tudi na javnih površinah. S tem bomo 

zagotovili pestrost in pripomogli k ohranjanju čebel v 

našem prostoru. To pozitivno energijo bomo lahko 

sprejemali nazaj iz narave in tudi skupaj razmišljali 

pozitivno.  

 

4. Katero medovito rastlino izbrati? 

To je odvisno, kaj imamo na razpolago, ali je to le balkon 

na katerem imamo cvetlična korita, morda vrt, njiva ali pa 

so to javne površine.  
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Za cvetlična korita na balkonu imamo številne možnosti pri 

izbiri medovitih rastlin, tako iz vrst začimbnic in dišavnic. 

V korita lahko sadimo baziliko, origano, timijan, meliso, 

boreč kot tudi nizko 

sočnico ali ameriški 

slamnik in še bi lahko 

naštevali. 

 

Če imamo veliko prostora 

na vrtu, se lahko odločimo 

za zasaditev medovitih 

dreves, kot so lipa, divja 

češnja, navadna leska, 

kostanj in še mnogo drugih 

medovitih dreves. Na 

vrtovih se lahko odločimo 

tudi za posaditev grmov 

kot so vrtnice, ki nam s 

cvetenjem obogatijo naš 

vrt. Na vrtovih imamo še 

tudi možnosti posaditve 

medovitih začimb in 

dišavnic. 

 

Ko imamo na razpolago večjo kmetijsko površino – njivo 

imamo prav tako številne možnosti izbire med medovitimi 

rastlinami. Na njive lahko posejemo sončnice, buče, ajdo, 

mak, oljno ogrščico, facelijo, deteljo … Te rastline ne bodo 

omogočale le paše čebelam, ampak bodo koristne tudi širše. 

Npr. semena sončnic in buč lahko pozneje uporabimo za 

izdelavo olja. Ajdo, ki jo sejemo poleti, v času cvetenja 

omogoča čebelam pašo, ko dozori, jo požanjemo in 

pridobimo moko. Tudi ostale medovite rastline niso 

uporabne le za čebele, ampak po končanem cvetenju, žetvi 

se ostali zeleni deli rastlin podorjejo in s tem obogatimo tla 

s humusom. S tem nahranimo milijone drobnih organizmov 

v tleh in izboljšamo zračnost in strukturo tal. Tako s tem 

ravnanjem zemljo obogatimo. Rastline, ki jih nato 

posejemo na to zemljo, bodo bolj močne, zdrave in tudi 

odporne na stres, ki je v zadnjem času bolj pogost. To 

mislimo na neugodne vremenske pogoje in tudi posledično 

na bolezni in škodljivce.  

 

Na javnih površinah (parki, vrtovi …) imamo tudi možnost, 

da izberemo avtohtone medovite rastline. Med njimi so to 

lipa, kostanj, javor kot tudi številne medovite trajnice in 

grmičevje.  

 

S tem pozitivni delom ne bomo omogočili le paše čebelam, 

ampak bomo poskrbeli tudi za našo okolico. Ne le čebele, 

ampak tudi narava nam bo hvaležna, saj ji bomo vračali 

tisto, kar potrebuje, da skupaj ohranimo naš prostor za 

prihodnje rodove.  

 

Tomaž Samec, ČZS 
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 

40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 

– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15-ZIPRS1617 in 13/18) ter  6. in 15. člena Statuta 

Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06, 51/2010, 60/2015, Uradne objave Občine Tabor, št. 3/18) je Občinski svet Občine 

Tabor na 3. redni seji dne 20. 2. 2019 sprejel 

 

ODLOK O  

PRORAČUNU OBČINE TABOR ZA LETO 2019 

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA 

1. člen 

(vsebina odloka) 

 

S tem odlokom se za Občino Tabor za leto 2019 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in 

poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun). 

 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 

 
2. člen 

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 

 

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov (varianta: podkontov).  

 

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:  
   

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  

__________________________________________________________________________________________ 

Skupina/Podskupina kontov                                                                                                       Proračun 2019 v EUR 

__________________________________________________________________________________________ 

VSEBINA  

 

 

 

 ODLOK o proračunu Občine Tabor za leto 2019 

 ODLOK o postopku in merilih za sofinanciranje  letnega programa športa v Občini Tabor 

 ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o istovetnostnih simbolih Občine Tabor 

 PRAVILNIK o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Tabor 

 JAVNI RAZPIS za zbiranje predlogov prejemnikov priznanj Občine Tabor 

 JAVNI RAZPIS za sofinanciranje dejavnosti ljubiteljske kulture v Občini Tabor iz občinskega proračuna za 

leto 2019 

 JAVNI RAZPIS za sofinanciranje socialno varstvenih programov in programov s področja družbenih 

dejavnosti v Občini Tabor za leto 2019 

 JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov športa v Občini Tabor za leto 2019 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-0433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3677
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2277
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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 Takse in pristojbine 

 712 Globe in denarne kazni 

 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 

 714 Drugi nedavčni prihodki 

 72 KAPITALSKI PRIHODKI 

 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 

 74 TRANSFERNI PRIHODKI                                                                                                                              

 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih instituci                                                   

 

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   

                     432 Investicijski transferi JZ                                                                                             

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 

 

1.898.453 

1.578.548 

 

1.346.035 

1.221.673 

89.762 

33.600 

1.000 

232.513 

101.111 

2.150 

2.100 

13.100 

114.052                           

43.469                  
43.469                             

276.436                                    
276.436 

                                 

2.019.280                    

809.133                   
276.999                      

44.589 

462.530                                            

4.500                     

20.515 

662.530 

19.133 

471.882 

45.638 

125.877 

456.667 

456.667                        

90.949 

72.789 

18.160 

 

 

-120.827 

 

  

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  
__________________________________________________________________________________________ 

Skupina/Podskupina kontov                                                                                                        Proračun 2019 v EUR 

__________________________________________________________________________________________ 

IV. PREJETA VRAČILA                                                                                                                       0 

 DANIH POSOJIL IN  

 PRODAJA KAPITALSKIH  

 DELEŽEV (750+751+752) 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                                                                                           0                                                                                                                                                                                                     

 750 Prejeta vračila danih posojil 

 751 Prodaja kapitalskih deležev 

752 Kupnine iz naslova privatizacije                                                                                                  0 

V.  DANA POSOJILA                                                                                                                   0                                                   

 IN POVEČANJE KAPITALSKIH  

 DELEŽEV (440+441+442+443) 

  44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV                                                    0     

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb                                                                               0 

 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA                                                                                         0       

 IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 

 (IV.-V.) 

 

C. RAČUN FINANCIRANJA 



 

15 3/29 

________________________________________________________________________________________ 

Skupina/Podskupina kontov                                                                                                       Proračun  2019 v EUR 

__________________________________________________________________________________________ 

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 

 50 ZADOLŽEVANJE 

 500 Domače zadolževanje    

 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 

 55 ODPLAČILA DOLGA 

 550 Odplačila domačega dolga 

 

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV NA RAČUNIH 

 (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)- ali 0 ali + 

 

X. NETO ZADOLŽEVANJE 

 (VII.-VIII.)     XI. NETO FINANCIRANJE 

 (VI.+VII.-VIII.-IX.) 
______________________________________________________________________ 

 

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 

9009 Splošni sklad za drugo- ali 0 ali + 

              211.742 

              211.742                
              211.742 

      

              135.043 

              135.043 
            

                

               -44.128 

 

 

                76.699 

 

           120.827 
            

 

                 

                46.318  
 

 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: 

področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih 

proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte (varianta: ter podkonte), 

določene s predpisanim kontnim načrtom. 

 

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - kontov (varianta: proračunskih postavk - podkontov) in načrt razvojnih 

programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Tabor. 

 

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 

 
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 

3. člen 

(izvrševanje proračuna) 

 

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke - konta (varianta: proračunske postavke - podkonta). 

 

4. člen 

(namenski prihodki in odhodki proračuna) 

 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi prihodki 

požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 uradno prečiščeno besedilo, 9/11 in 83/12) . 

 

5. člen 

(prerazporejanje pravic porabe) 

 

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna. 

 

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med na primer: 

glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe (varianta: med podprogrami v okviru glavnih programov) odloča na 

predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika (župan). 

 

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o 

veljavnem proračunu za leto 2019 in njegovi realizaciji. 

 

6. člen 

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)  
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Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt 

razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.  

 

Prevzete obveznosti se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov. 

 

7. člen 

(spreminjanje načrta razvojnih programov) 

 

Predstojnik neposrednega uporabnika (župan) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, 

katerih vrednost se spremeni za več kot 20 %, mora predhodno potrditi občinski svet. 

 

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se 

uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna. 

 

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta. 

 

8.  člen  

(splošna proračunska rezervacija) 

 

Med odhodke proračuna se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak se jih zadrži kot splošna 

proračunska rezervacija, ki se v proračunu izkazuje posebej.  

 

Sredstva proračunske rezervacije se lahko uporabijo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena 

sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu ali jih ni bilo mogoče 

načrtovati. 

 

Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo presegati 2 % bilance prihodkov in odhodkov. 

Sredstva splošne proračunske rezervacije v letu 2019 znašajo 2.000 EUR. 

 

O uporabi splošne proračunske rezervacije odloča župan in o njihovi uporabi poroča občinskemu svetu z zaključnim računom. 

 

9. člen 

(proračunski skladi) 

 

Proračunski skladi je podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF. Proračunska rezerva se v letu 2019 oblikuje v višini 

18.000 EUR. 

 

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega 

odstavka 49. člena ZJF do višine 18.000 EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet. 

 

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE 

 

10. člen 

 

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine odpiše oziroma delno odpiše plačilo 

dolga. 

 

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 

 
11. člen 

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 

 

Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu 

finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se bo občina za proračun leta 2019, zadolžila v višini 

80.000 EUR.  



 

17 5/29 

 

Občina za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih skladov in javnih podjetij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je 

občina, v letu 2019 ne bo dajala poroštev. 

 

12. člen 

(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v 

katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje) 

 

Pravne osebe javnega prava na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) in pravne osebe, 

v katerih ima občina prevladujoč vpliv na upravljanje, se v letu 2019 ne smejo zadolževati. 

 

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

13. člen 

(začasno financiranje v letu 2019) 

 

V obdobju začasnega financiranja Občine Tabor v letu 2019 se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja. 

 

14. člen 

(uveljavitev odloka) 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Občine Tabor. 

  

Št.:  410-1/2019 

Tabor, 20. 2. 2019 

Župan Občine Tabor 

Marko Semprimožnik, l.r. 

 

 

 

 

 

 

 

Na podlagi 16. in 98. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17) in 14. člena Statuta Občine Tabor (Ur. l. RS, št. 120/06, 

51/2010,60/2015, Spr. in dop. Uradne objave Občine Tabor št. 3/18) je Občinski svet Občine Tabor na 3. redni seji dne 20. 2. 

2019 sprejel 

 

O  D  L  O  K 

O POSTOPKU IN MERILIH ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA  

V OBČINI TABOR 

 

 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 
1. člen 

(vsebina odloka) 

 

S tem odlokom Občina Tabor določa postopek izbire izvajalcev športnih programov in področij letnega programa športa (v 

nadaljevanju LPŠ), pogoje in merila za izbiro in sofinanciranje izvajanja LPŠ, način določitve višine sofinanciranja, način 

sklepanja in vsebino pogodb o sofinanciranju ter način izvajanja nadzora nad pogodbami o sofinanciranju.  

 

2. člen  

(opredelitev javnega interesa v športu) 

 

Javni interes obsega naloge nacionalnega in lokalnega pomena, ki so določene v Nacionalnem programu športa v RS (v 

nadaljevanju NPŠ) in so namenjene zagotavljanju optimalnih pogojev za kakovostno ukvarjanje s športom in gibalnimi  
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dejavnostmi za ohranjanje zdravja. Javni interes v občini obsega dejavnosti na vseh področjih športa v skladu s prednostnimi 

nalogami, ki so opredeljene v NPŠ in se uresničuje tako, da se: 

        1.  v Proračunu Občine Tabor zagotavlja finančna sredstva za sofinanciranje LPŠ,  

        2.  načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne športne objekte in površine za šport v naravi, 

        3.  spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj vseh področij športa. 

 
3. člen  

(izvajalci LPŠ) 

Izvajalci LPŠ po tem odloku so: 

         1. športna društva in športna zveza, ki so registrirani v RS, 

         2. zavodi za šport po Zakonu o športu, 

         3. zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo športne programe določene z LPŠ, 

         4. pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v RS, 

         5. samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v RS, 

         6. ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu z  

             zakonom, ki ureja ustanove, 

         7. zasebni športni delavci, 

         8. društva upokojencev.  

 
4. člen    

(pogoji za sofinanciranje) 

 
Izvajalci iz prejšnjega člena imajo pravico do sofinanciranja športnih programov, če izpolnjujejo pogoje: 

1. imajo sedež v Občini Tabor, 

2. so na dan objave javnega razpisa (v nadaljevanju: JR) za sofinanciranje LPŠ najmanj eno (1) leto registrirani v 

skladu z veljavnimi predpisi, njihova dejavnost pa je izvajanje športnih programov, 

3. izvajajo športne programe/področja športa skladno z odlokom in LPŠ, se pravočasno prijavijo na JR ter 

izpolnjujejo vse razpisne pogoje, 

4. imajo za prijavljene športne programe/področja športa:   

– zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen kader za opravljanje 

strokovnega dela v športu, 

– izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni viri prihodkov in stroškov izvedbe programov, 

– izvajajo športne programe, ki so predmet JR, najmanj 30 vadbenih tednov letno v obsegu vsaj 60 ur (po dve 

uri tedensko), razen v primerih, ko ne gre za sofinanciranje celoletnih športnih programov in je obseg 

izvajanja posameznega športnega programa v merilih drugače opredeljen, 

– imajo urejeno evidenco članstva (športna društva, zveze) ter evidenco o udeležencih programov ter plačani 

članarini. 

 
II. VSEBINSKE DOLOČBE 

 
5. člen  

(opredelitev področij športa) 

 
Za uresničevanja javnega interesa v športu se v skladu s proračunskimi možnostmi in ob upoštevanju načela enake dostopnosti 

proračunskih sredstev za vse izvajalce iz Proračuna Občine Tabor lahko sofinancirajo naslednja področja športa:  

 
1. ŠPORTNI PROGRAMI:  

1.1. prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, 

1.2. športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami, 

1.3. obštudijska športna dejavnost, 

1.4. športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, 

1.5. kakovostni šport, 

1.6. vrhunski šport, 

1.7. šport invalidov, 

1.8. športna rekreacija, 

1.9. šport starejših. 

 

2. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI 
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3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU: 

3.1. izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu, 

3.2. statusne pravice športnikov, strokovnih delavcev v športu in strokovna podpora programom, 

3.3. založništvo v športu, 

3.4. znanstvenoraziskovalna dejavnost v športu, 

3.5. informacijsko-komunikacijska tehnologija na področju športa. 

 

4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU 

4.1. delovanje športnih organizacij. 

 

5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA: 

5.1. športne  prireditve, 

5.2. javno obveščanje o športu, 

5.3. športna dediščina in muzejska dejavnost v športu. 

 

6. DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST V ŠPORTU 

 
6. člen  

(letni program športa) 

 

(1) LPŠ je dokument, ki opredeljuje področja in programe športa, ki so v koledarskem letu v občini opredeljena kot javni 

interes občine in se sofinancirajo iz občinskih proračunskih sredstev v posameznem koledarskem letu.   

(2) Glede na razvojne načrte, prioritete v športu, razpoložljiva proračunska sredstva ter kadrovske in prostorske razmere v 

lokalnem športu se v LPŠ določi: 

1. področja in športne programe, ki se v proračunskem letu sofinancirajo iz občinskega proračuna, 

2. višino proračunskih sredstev za sofinanciranje LPŠ, 

3. obseg in vrsto športnih programov in področij. 

(3) Pogoji, merila in kriteriji za vrednotenje športnih programov in področij so opredeljeni v LPŠ v skladu s 7. členom tega 

odloka. 

(4) Predlog LPŠ pripravi občinska uprava najkasneje 30 dni po sprejetem proračunu. 

(5) LPŠ sprejme občinski svet.  

 
7. člen  

(merila za vrednotenje in izbor programov športa) 

 
(1) Podrobnejša opredelitev vseh področij in programov  športa je podana v prilogi odloka »Pogoji in merila za 

sofinanciranje LPŠ v Občini Tabor«, ki vsebuje: 

      1. navedbo in opredelitev športnih področij in programov, v skladu z nacionalnim programom športa (v nadaljevanju 

NPŠ), 

      2. predmet sofinanciranja (vsebina in namen), 

      3. obseg vrednotenja posameznih programov, 

      4. pogoje in merila za vrednotenje sofinanciranja posameznih programov. 

(2) Pogoji in merila za sofinanciranje LPŠ so sestavni del tega odloka. 

 
8. člen  

(komisija za izvedbo JR) 

 
(1) Župan s sklepom ustanovi Komisijo za izvedbo JR (v nadaljevanju: komisija), ki je sestavljena iz predsednika in 

najmanj dveh (2) članov.  

(2) Predsednik in člani komisije ne smejo biti z vlagatelji, ki kandidirajo za dodelitev sredstev, interesno povezani v smislu 

poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena), v zakonski 

zvezi, v zunajzakonski skupnosti, v svaštvu do vštetega drugega kolena, tudi če so te zveze, razmerja oziroma 

skupnosti že prenehale. Prav tako ne smejo sodelovati pri delu komisije, če obstajajo druge okoliščine, ki bi vplivale na 

njihovo neobjektivnost in nepristranskost (npr. osebne povezave).  

(3) Predsednik in člani komisije podpišejo izjavo o prepovedi interesne povezanosti.  

(4) Komisija se sestaja na rednih in izrednih sejah. Seje lahko potekajo tudi dopisno. Komisija o poteku sej in o svojem 

delu vodi zapisnik. Za sklepčnost in sprejemanje odločitev je potrebna navadna večina.  

(5) Naloge komisije so:  
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1. pregled in ocena vsebine razpisne dokumentacije,  

2. odpiranje in ugotavljanje pravočasnosti ter popolnosti prejetih vlog, 

3. pregled in ocena vlog na podlagi meril, pogojev in kriterijev, navedenih v odloku in razpisu, 

       4. priprava predloga izvajalcev LPŠ po izbranih športnih programih/področjih, 

       5. pregled in potrditev predloga razporeditve sredstev po področjih športa ter izvajalcih, 

       6. vodenje zapisnikov o svojem delu, v katerem navede razloge za razvrstitev, priprava dodatnih meril in pogojev, ki se 

po potrebi vključijo, ter kateri programi ali področja letnega programa športa se sofinancirajo v določenem obsegu,  

 7.  ocenjevanje in vrednotenje vlog ter zapisnik komisije niso javni. 

(6) Športna društva imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju programov in področij letnega programa športa. 

(7) Ne glede na prejšnji odstavek imajo pod enakimi pogoji pri izvajanju športnega programa iz »Prostočasna športna 

vzgoja otrok in mladine« prednost pri izvajanju letnega programa športa izvajalci športnih društev in športnih zvez ter 

zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne programe. 

(8) Strokovno-administrativna dela za komisijo opravlja strokovni delavec Občine Tabor. 

 
9. člen  

(javni razpis in razpisna dokumentacija)   

 
(1) V skladu z veljavno zakonodajo, tem odlokom, sprejetim LPŠ in na podlagi sklepa župana Občina Tabor izvede JR.  

(2) Objava JR mora vsebovati:  

1. ime in naslov izvajalca razpisa, 

2. pravno podlago za izvedbo JR,  

3. predmet JR, 

4. navedbo pogojev za kandidiranje na JR (upravičeni izvajalci LPŠ) in meril, 

5. višino sredstev, ki so na razpolago za predmet JR, 

6. obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,  

7. rok, do katerega morajo biti predložene vloge in način oddaje vlog, 

8. datum in način odpiranja vlog, 

9. rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu JR, 

10. navedbo kraja, časa in osebo, pooblaščeno za dajanje informacij o JR oz. pri kateri lahko vlagatelji dvignejo 

razpisno dokumentacijo oz. elektronski naslov, na katerega lahko zanjo zaprosijo. 

(3) Razpisna dokumentacija mora vsebovati:   

1. razpisne obrazce, 

2. navodila izvajalcem za pripravo in oddajo vloge, 

3. informacijo o dostopnosti do odloka, LPŠ ter pogojev, meril in kriterijev, 

4. vzorec pogodbe o sofinanciranju programov.  

 

10. člen  

(postopek izvedbe JR) 

 
(1) Občina Tabor besedilo JR in razpisno dokumentacijo objavi v uradnem glasilu občine in na svojih spletnih straneh. 

Rok za prijavo na JR ne sme biti krajši kot 14 dni od objave JR. 

(2) Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – vloga« in navedbo JR, na katerega se nanaša. Vloga 

je lahko tudi elektronska, če je tako določeno v JR. Način elektronske predložitve vloge se določi v razpisni 

dokumentaciji. 

(3) Odpiranje prejetih vlog opravi komisija v roku in na način, ki je predviden v JR. Odpirajo se samo v roku dostavljene 

in pravilno označene ovojnice vlog. Odpiranje prejetih vlog ni javno. 

(4) Za vsako vlogo komisija na odpiranju ugotovi formalno popolnost glede na to, ali je bila oddana pravočasno in s strani 

upravičenega vlagatelja ter ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti (popolna vloga). 

(5)  O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje: 

1. kraj in čas odpiranja prispelih vlog, 

2. imena navzočih članov komisije, 

3. naziv vlagateljev, navedenih po vrstnem redu odpiranja, 

4. ugotovitve o popolnosti oziroma nepopolnosti posamezne vloge ter navedbo manjkajoče dokumentacije. 

 (6) Zapisnik podpišejo predsednik in prisotni člani komisije.  
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11. člen  

(poziv za dopolnitev vloge) 

 

(1) Na podlagi zapisnika o odpiranju vlog se v roku osmih (8) dni pisno s sklepom pozove tiste vlagatelje, katerih vloge 

niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog ne sme biti krajši od osem (8) dni in ne daljši od petnajst 

(15) dni.  

(2) Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolnijo, se zavržejo s sklepom. Pritožba zoper 

sklep ni dovoljena. 

 
12. člen  

(odločba o izbiri) 

 

Na osnovi odločitve komisije odločbo o izbiri izda pristojni organ občinske uprave. Odločba o izbiri je podlaga za sklenitev 

pogodb o sofinanciranju izvajanja LPŠ. 

13. člen  

(ugovor) 

 

(1) Če vlagatelj meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz JR in da mu razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, 

lahko v roku osmih (8) dni po prejemu odločbe vloži pritožbo pri izvajalcu razpisa. Vložena pritožba ne zadrži podpisa 

pogodb z izbranimi vlagatelji.  

(2) Predmet pritožbe ne morejo biti pogoji, merila in kriteriji za vrednotenje LPŠ. 

(3) O pritožbi odloči župan v roku trideset (30) dni od prejema pritožbe. Odločitev župana je dokončna. O dokončni 

odločitvi župan obvesti tudi komisijo. 

 
14. člen 

(objava rezultatov JR) 

 

Rezultati JR se po zaključku postopka JR objavijo na spletni strani Občine Tabor.   

 
15. člen  

 (pogodba z izbranimi izvajalci LPŠ) 

 

(1) Z izbranimi izvajalci LPŠ Občina Tabor sklene pogodbo o sofinanciranju izvajanja LPŠ. V pogodbi se opredeli: 

1. naziv in naslov naročnika ter izvajalca dejavnosti, 

2. pravna osnova za sklenitev pogodbe, 

3. vsebino in obseg dejavnosti, 

4. čas realizacije dejavnosti, 

5. višino dodeljenih sredstev,  

6. terminski plan porabe sredstev,  

7. način nadzora nad namensko porabo sredstev, izvedbo športnih programov/področij ter predvidene sankcije v 

primeru neizvajanja, 

8. način nakazovanja sredstev izvajalcu, 

9. način in vzrok spremembe višine pogodbenih sredstev,  

10. način, vsebino in rok za poročanje o realizaciji LPŠ po pogodbi, 

11. določilo, da izvajalec, ki nenamensko koristi pogodbena sredstva ali drugače krši pogodbena določila, ne more 

kandidirati za sredstva na naslednjem JR, 

12. druge medsebojne pravice in obveznosti. 

(2) Pogodba je dvopartitna, in sicer med Občino Tabor (naročnik)  in izvajalcem. 

(3) Če se vlagatelj v roku osmih (8) dni ne odzove na poziv k podpisu pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo za 

sofinanciranje. 

 

16. člen 
 

Občina ima pravico, da določi, da na razpisu ne morejo sodelovati društva, ki imajo sklenjeno pogodbo o neposrednem 

financiranju. 

 

III. NAČIN FINANCIRANJA  IZVAJALCEV LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA 
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17. člen 

(dodelitev odobrenih sredstev in njihova poraba) 

 
(1) Izvajalcu letnega programa športa se 70 % dodeljenih sredstev izplača najkasneje 30 dni po podpisu pogodbe, preostali 

del pa na podlagi zahtevka za izplačilo, ki mu morajo biti priložene preslikave računov. Zahtevek za izplačilo mora biti 

oddan najkasneje do 31. decembra tekočega leta. 

(2) V kolikor izvajalec ne izkaže upravičenih stroškov programa v pogodbeni višini, je upravičen le do višine javnih 

sredstev za izkazane upravičene stroške programa. Morebitno razliko med prejetimi sredstvi in priznano višino 

sofinanciranja na podlagi priznanih upravičenih stroškov mora vrniti v občinski proračun najkasneje v roku 30 dni od 

prejetega poziva. 

(3) Izvajalec letnega programa športa lahko dodeljena sredstva nameni za upravičene stroške izključno v programu, za 

katerega so bila dodeljena. 

 
18. člen 

(predplačila) 

 
(1) Do sklenitve pogodbe o sofinanciranju izvedbe LPŠ na podlagi JR se lahko izvajalci LPŠ sofinancirajo na podlagi 

pogodbe o dodelitvi akontacije sredstev za sofinanciranje izvajalcev LPŠ v Občini Tabor. Le-ta se lahko sklene samo z 

izvajalcem LPŠ-ja iz preteklega leta.  

(2) Višina predplačila ne sme presegati 30 % vrednosti zneska pogodbe iz preteklega leta.  

(3) Po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju izvedbe LPŠ na podlagi JR se nakazana sredstva poračunajo. 

(4) V primeru nenamenske porabe sredstev morajo društva že prejeta sredstva vrniti v občinski proračun skupaj z zakonsko 

predpisanimi obrestmi. 

 
19. člen 

(upravičeni stroški programa) 

 

(1) Upravičeni stroški so stroški, ki nastanejo pri izvajanju programov po posameznih področjih športa in niso sofinancirani 

iz drugih delov sredstev občinskega proračuna. 

(2) Upravičeni stroški pri športnih programih so: 

- strokovni delavci: strošek dela po pogodbi o delu, podjemni pogodbi, študentsko delo, stroški nadomestil v zvezi z delom 

(npr. potni stroški, dnevnice ...), 

- športni objekti: strošek uporabe oziroma najema objekta ali strošek tekočega vzdrževanja, v kolikor izvajalec izvaja 

program v lastnem ali najetem objektu, 

- materialni stroški: športni rekviziti, športna oprema (dresi ...), oglaševanje, propagandno gradivo (pri programih 

prostočasne športne vzgoje) in nezgodno zavarovanje udeležencev, 

- tekmovalni stroški: strošek prijavnine za vstop v tekmovalni sistem oziroma prijavnina za udeležbo na tekmovanju, 

stroški prevoza, potni stroški in stroški prehrane, 

- za programe, ki se izvajajo izven kraja bivanja so upravičeni stroški poleg strokovnega kadra tudi prevoz, bivanje in 

prehrana. 

(3) Upravičeni stroški pri programu izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev so prijavnina na seminar, potni 

stroški (javni prevoz, kilometrina, dnevnice) in stroški bivanja in strokovna literatura. 

(4) Upravičeni stroški pri programu založništvo v športu so stroški na podlagi avtorskih pogodb in tiskanja edicije. 

(5) Upravičeni stroški pri programu delovanja športnih organizacij so: članarina športnim zvezam, registracija športnikov, 

strošek najema oziroma uporabe pisarniškega prostora in tekoči stroški društva (potni stroški, stroški telefona, pisarniški 

material ...). 

(6) Upravičeni stroški pri programu športne prireditve so: najemnina prireditvenega prostora in opreme za izvedbo 

prireditve, nagrade (pokali, medalje, diplome), oglaševanje (plakati, vabila ...), strošek sodnikov, zavarovanje prireditve in 

stroški bivanja in prehrane v primeru večdnevnega tekmovanja. 

(7) Sredstva, pridobljena na javnem razpisu, lahko praviloma predstavljajo največ 80 % upravičenih stroškov sofinanciranja 

programa. 

(8) Stroški programa, ki so financirani iz drugih proračunskih postavk, niso upravičeni stroški programa.  

 

IV. SPREMLJANJE  IZVAJANJA LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA IN POROČANJE 

 
20. člen  

(spremljanje izvajanja LPŠ)  
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(1) Izvajalci LPŠ so dolžni izvajati izbrana področja najmanj v obsegu, opredeljenem v pogodbi, sredstva pa nameniti za 

izbran športni program/področje v skladu z javnim razpisom. 

(2) Izvajalec športnih programov letnega programa športa mora voditi evidenco udeležencev vadbe v sofinanciranih 

programih. 

(3) O izvedbi odobrenih športnih programov morajo izvajalci programov občini v pogodbenem roku predložiti: 

1. vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi sofinanciranih športnih programov, 

2. dokazila o namenski porabi sredstev, ki so bila pridobljena na podlagi JR, 

3. izjavo o resničnosti podatkov. 

(4) Nadzor nad izvajanjem pogodbe in porabo proračunskih sredstev lahko kadarkoli izvaja skrbnik pogodbe ali 

pooblaščena oseba občine. 

(5) Skrbnik pogodbe ali pooblaščena oseba občine lahko nenapovedano izvede kontrolo izbranega programa v terminu, ki 

je bil naveden v vlogi prijavitelja. O izvedbi kontrole se naredi uradni zaznamek, iz katerega je razviden izvajalec letnega 

programa športa, datum in ura, število prisotnih udeležencev programa ter ime in priimek pristojnega strokovnega delavca. 

21. člen 

(poročila izvajalcev) 

(1) Izvajalci programov letnega programa športa morajo občinski upravi najkasneje do 31. januarja naslednjega leta na 

predpisanih obrazcih oddati letno vsebinsko poročilo o izvedbi programov z opredeljenimi cilji in doseženimi rezultati ter 

finančno poročilo. 

(2) Če izvajalec poročila ne odda do 31. januarja naslednjega leta, se šteje, da programov ni izvajal in je dolžan  prejeta 

sredstva z zakonitimi zamudnimi obrestmi v roku 30 dni vrniti v občinski proračun. V kolikor izvajalec sredstev v tem roku 

ne vrne, začne občinska uprava v nadaljnjih 30 dneh s postopkom sodne izterjave. 

(3) Izvajalec, ki krši pogodbena določila, ne more kandidirati na prvem naslednjem javnem razpisu za sofinanciranje 

programov športa. 

22. člen 

(obveznost vrnitve na razpisu pridobljenih sredstev zaradi kršitve pogodbenih določil) 

 
(1) V primeru da je na podlagi nadzora ugotovljeno, da izvajalec programa ne izvaja v obsegu in kakovosti kot je bil 

prijavljen na javnem razpisu in opredeljen v pogodbi, se lahko sorazmerno zniža višina odobrenih sredstev oz. se zahteva 

vrnitev le-teh. 

(2) Izvajalec programa mora le-te vrniti skupaj z zakonitimi obrestmi v proračun Občine Tabor: 

1. če je bila na podlagi nadzora ali iz predloženega poročila ugotovljena nenamenska poraba sredstev ali pa se ni 

izvedel odobreni program, 

2. če prejemnik ni oddal poročila o realizaciji programa v roku, določenem v pogodbi oziroma ni obrazložil in 

utemeljil podaljšanja roka porabe sredstev glede na terminski plan. 

(3) Nadzor nad izvajanjem pogodb in porabo proračunskih sredstev izvaja skrbnik pogodbe ali pooblaščena oseba občine, 

ki  po končanem nadzoru pripravi poročilo.  

 
23. člen  

(uporaba javnih športnih objektov in površin) 

 
(1) Programi športa, ki se izvajajo v okviru obveznega ali razširjenega dela vzgojno-izobraževalnega programa na javnih 

športnih objektih in površinah za šport v naravi, imajo prednost pred izvajalci letnega programa športa in drugimi 

uporabniki. 

(2) Športna društva, ki izvajajo letni program športa, imajo za izvajanje nacionalnega programa pod enakimi pogoji 

prednost pri uporabi javnih športnih objektov in površin za šport v naravi pred drugimi izvajalci in uporabniki.  

(3) Športna društva, ki ne izvajajo letnega programa športa, imajo pa status društva v javnem interesu na področju športa, 

imajo pod enakimi pogoji prednost pri uporabi javnih športnih objektov in površin za šport v naravi, ki so v lasti lokalnih 

skupnosti, pred drugimi uporabniki, ki niso izvajalci letnega programa športa. 

(4). Sofinanciranje stroškov uporabe javnih športnih objektov in površin za šport v naravi, ki so v lasti lokalnih skupnosti, 

se lahko izvede tudi v obliki brezplačne uporabe javnih športnih objektov in površin za šport v naravi. Sofinanciranje se 

izvede z javnim razpisom na podlagi prednostnih kriterijev iz prejšnjih odstavkov.  
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24. člen 

(dolžnosti in pravice izvajalcev letnega programa športa) 

(1) Izvajalec športnega programa, ki je izbran za izvajanje letnega programa športa na lokalni ravni je dolžan javno objaviti 

izračun cene športnega programa, za izvajanje katerega prejema javna sredstva.  

(2) Izvajalec športnega programa iz 2., 4., 7. in 9. točke prvega odstavka 6. člena Zakona o športu, ki je izbran za izvajanje 

letnega programa športa na lokalni ravni in prejme javna sredstva za zaposlitev strokovnega delavca, lahko sklene pogodbo 

o zaposlitvi le s strokovnim delavcem, ki ima strokovno izobrazbo v skladu z 48. členom tega Zakona o športu. 

(3) Športni programi, ki so v celoti financirani iz javnih sredstev, so za uporabnika brezplačni. V primeru delnega 

sofinanciranja športnih programov iz javnih sredstev mora izvajalec letnega programa športa stroške, ki jih krijejo vadeči, 

sorazmerno zmanjšati. 

(4) Finančna sredstva, ki jih izvajalci letnega programa športa prejmejo za izvedbo posameznega športnega programa 

oziroma za udeležbo v posameznem športnem programu, se smejo porabiti samo za stroške izvedbe športnega programa, za 

katerega so namenjeni. 

 
25. člen 

 

Za vsa vprašanja, ki jih Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Tabor ne določa, se 

uporablja neposredno Zakon o športu (ZŠpo – 1). 

 

IV. PREHODNI DOLOČBI 

 
26. člen 

(prenehanje veljavnosti prejšnjega pravilnika) 

 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Pravilnik o pripravi, izvajanju in sofinanciranju letnega programa športa v 

Občini Tabor (Ur. l. RS, št. 101/2006). 

 

27. člen 

(veljavnost odloka) 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Občine Tabor. 

 
 

Št.: 6710/2019 

Tabor, 20. 2. 2019                          

Župan Občine Tabor 

Marko Semprimožnik, l.r.    

 

                            
 

Priloga: Pogoji in merila za sofinanciranje LPŠ 

POGOJI IN MERILA ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA 
 

 

1. UVODNA DOLOČILA 

 

Pogoji in merila določajo pogoje in merila za izbiro in sofinanciranje izvajanja področij programov LPŠ v občini Tabor.  

Za uresničevanje javnega interesa v športu so opredeljeni načini vrednotenja naslednjih področij športa: 

 športni programi 

 športni objekti in površine za šport v naravi,  

 razvojne dejavnosti v športu, 

 organiziranost v športu, 

 športne prireditve in promocija športa, 

 družbena in okoljska odgovornost v športu. 

 

Za ostale vsebine znotraj posameznih področij športa bodo kriteriji in merila za vrednotenje ter višina proračunskih sredstev  

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlurid=20103752
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opredeljeni v okviru LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema, v kolikor bi se pojavil interes za njihovo sofinanciranje. 

 
2. SPLOŠNI POGOJI VREDNOTENJA LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA  

 
2.1. Število udeležencev 

Isti udeleženec se pri istem izvajalcu vrednoti le v enem prijavljenem programu. 

 
2.2. Strokovni kader 

V skladu z usmeritvami nacionalnega programa športa morajo biti z vidika kakovostnega strokovnega dela v športu, ob 

enakih pogojih, programi vodeni s strokovno bolj usposobljenim kadrom izdatneje financirani, ob upoštevanju določil 

pravilnika o usposabljanju strokovnih delavcev v športu.  
 

 usposobljenost 

1. stopnja* 

usposobljenost 

2. stopnja* 

izobrazba 

FŠ 

Strokovni kader korekcijski faktor 0,9 1 1,1 

*  Do uveljavitve novih programov usposabljanja se upoštevajo veljavni pridobljeni strokovni nazivi usposabljanja 2. in 3. stopnje. 

 
2.3. Uporaba športnih objektov 
 

Objekt  

 

zunanji  pokriti  

Korekcijski faktor 0,5 1 

 
2.4. Pogoji za tekmovalne športne programe 

- Vrednotijo se programi tistih izvajalcev, ki imajo vadbo organizirano vsaj v dveh starostnih kategorijah razen v 

športnih panogah, kjer zaradi svoje specifičnosti tega pogoja ni možno izpolniti. 

- Ekipa ali posameznik se mora udeležiti vsaj treh (3) tekem/tekmovanj v okviru panožne zveze, razen v športnih 

panogah, kjer zaradi svoje specifičnosti tega pogoja ni možno izpolniti. 

- Če je število udeležencev v starostni skupini manjše, kot je za posamezno panogo določeno s strani OKS, se število 

točk proporcialno zmanjša s korekcijskim faktorjem 0,8. Večje število udeležencev v skupini ne vpliva na 

vrednotenje programa. 

- V programe športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, kakovostni šport, vrhunski 

šport (šport invalidov) se vrednotijo le športniki, ki so v skladu s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in 

kategoriziranje športnikov v RS registrirani pri NPŠZ (oz. ZŠIS-POK) 

 

2.5. Trajanje programa  

Število ur vadbe se med programi razlikuje glede na vsebino programa in kakovostni nivo le-tega. Število tednov 

vadbe in izvajanja programa  se razlikuje glede na vrsto programa, pri čemer ločimo celoletne programe, ki trajajo 

najmanj 30 in največ 40 tednov, ter občasne programe, ki trajajo manj kot 30 tednov.  

 
3. RAZVRŠČANJE ŠPORTNIH PANOG 

 

V skladu z usmeritvami Nacionalnega programa športa se panoge v programih športne vzgoje otrok in mladine usmerjene v 

kakovostni in vrhunski šport, programi kakovostnega športa in programi vrhunskega športa po uspešnosti razvrščajo v razrede 

po kriteriju razširjenosti, kriteriju uspešnosti in kriteriju pomena panoge za lokalno okolje.  

 

3.1. Vrednotenje športnih panog glede na razširjenost 
 

Število članic nacionalne športne zveze, v 

katero je vključen izvajalec 

TOČKE 

do 15 5 

16 do 30 10 

31 do 60 15 

61 do 100 20 

nad 100 25 

 

Število licenciranih športnikov pri NPŠ TOČKE 

1 registriran športnik  1 

 

Število tekmovalnih starostnih skupin TOČKE 



 

26 
14/29 

  

1 tekmovalna starostna skupina  5 

 
3.2. Vrednotenje športnih programov glede na uspešnost 

 

Kategorija MLR  PR DR MR SR 

TOČKE 10  15  5  10  15  

 
3.3. Vrednotenje športnih panog glede na pomen panoge za lokalno okolje 
 

Tradicija panoge v občini TOČKE 

nad 20 let 15 

nad 10 let 10 

nad   5 let 5 

 
Športne panoge se, glede na pridobljeno število točk, razvrstijo v 3 razrede, ki so podlaga za vrednotenje 

športnih programov pod točko 4. 

 

Panoga TOČKE 

razred 3 0 – 60  

razred 2 61 – 120  

razred 1 120 in več 

 
4. VREDNOTENJE ŠPORTNIH VSEBIN 

 
ŠPORTNI PROGRAMI 

 

4.1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine 

Vrednotijo se organizirane oblike športne dejavnosti netekmovalnega značaja za otroke in mladino, ki nadgrajuje 

šolsko športno vzgojo, so vzgojno naravnani in niso del uradnih tekmovalnih sistemov NPŠZ. 

 

4.1.1. Promocijski športni programi 

K promocijskim športnim programom, ki se pretežno izvajajo v VIZ, prištevamo naslednje programe: Mali sonček, 

Ciciban planinec, Zlati sonček, Naučimo se plavati, Krpan in Mladi planinec. V kolikor se programi izvajajo v okviru 

obveznega učnega procesa in če so financirani s strani MIZŠ, niso predmet sofinanciranje s strani LPŠ Občine Tabor.  

Iz sredstev občinskega proračuna se financirajo materialni stroški programov.  
 

OBSEG DEJAVNOSTI  

(celoletni športni program) 

PREDŠOLSKI 

OTROCI 

ŠOLOOBVEZNI  

OTROCI 

Mali sonček, Ciciban planinec, Zlati sonček, 

Naučimo se plavati, Krpan in Mladi 

planinec 

 

 10 in več udeležencev 

 

10 in več udeležencev 

TOČKE/udeleženca         1 1 

 

KOMPETENTNOST STROKOVNIH DELAVCEV 

(celoletni športni program)  

Usposobljenost/izobrazba 1.stopnja 2.stopnja 
diplomant športne 

smeri 

TOČKE/skupino 5 10 15 

 

CENA ŠPORTNEGA PROGRAMA 

(celoletni športni program) 

Merilo brezplačen 
vadeči krije do 50% 

vrednosti programa 

vadeči krije več kot 

50% vrednosti 

programa 

TOČKE/skupino 15 5 0 

 
4.1.2. Šolska športna tekmovanja 
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Šolska športna tekmovanja se izvajajo v okviru osnovnošolskega programa. Sofinancira se udeležba športnih ekip na 

organiziranih tekmovanjih v razpisanih športnih panogah. Iz sredstev občinskega proračuna se financirajo materialni 

stroški ekip/skupin. 
 

 

ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA ŠOLOOBVEZNI OTROCI 

 

Ekipa 

 

 

 10 in več udeležencev 

TOČKE medobčinski nivo 10/ekipo 

TOČKE področni/državni nivo          20/ekipo 

 
4.1.3. Celoletni športni programi prostočasne športne vzgoje otrok in mladine 

Obstoječi celoletni športni programi prostočasne športne vzgoje otrok in mladine potekajo najmanj 30 tednov v letu 

oziroma 40 ur letno. Raznolikost izvajalcev omogoča kakovostno ponudbo, ob enakih pogojih pa LPŠ omogoča 

prednost športnim društvom. Če programe izvajajo zavodi VIZ, se ovrednoti le strokovni kader. Program je ovrednoten 

s seštevkom točk obseg dejavnosti,  kompetentnost športnih delavcev in ceno programa.  Iz sredstev proračuna se 

financira športni objekt in strokovni kader. 

 

CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI PREDŠOLSKI OTROCI ŠOLOOBVEZNI 

OTROCI 

 

Skupina 40 ur letno 

 

 

10 in več udeležencev 

 

10 in več udeležencev 

TOČKE / OBJEKT 1 /uro * kor. faktor 1 /uro*kor. faktor 

TOČKE / STROKOVNI KADER 1 /uro * kor. faktor 1  /uro*kor. faktor 

 
4.1.4. Programi v počitnicah in pouka prostih dnevih 

Programi v času počitnic in pouka prostih dni praviloma predstavljajo športne dejavnosti v skrajšanem obsegu (tečaji, 

projekti), ki jih ponujajo različni izvajalci. Iz sredstev občinskega proračuna se financira program na podlagi kriterija 

športni objekt in strokovni kader 
 

PROGRAMI V POČITNICAH IN POUKA 

PROSTIH DNEVIH 

PREDŠOLSKI OTROCI ŠOLOOBVEZNI 

OTROCI 

 

Skupina 20 ur letno 

10 in več udeležencev 10 in več udeležencev 

SOFINANCIRANJE / OBJEKT 1 točka/uro * kor. faktor 1 točka/uro * kor. faktor  

SOFINANCIRANJE / STROKOVNI KADER 1 točka/uro * kor. faktor 1 točka/uro * kor. faktor 

 

4.1.5. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami 

Prostočasno športno vzgojo otrok in mladine s posebnimi potrebami predstavljajo športni programi, ki so namenjeni 

otrokom in mladini z motnjami v razvoju oziroma s prirojenimi in/ali pridobljenimi okvarami, in se izvajajo z 

namenom ustrezno poskrbeti za uspešno socialno integracijo v vsakdanje življenje. Če je Športna vzgoja otrok in 

mladine s posebnimi potrebami predmet sofinanciranja, se merila za vrednotenje in višina proračunskih sredstev 

opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema. 

 

4.1.6. Obštudijska športna dejavnost 

Obštudijska športna dejavnost so različne  oblike športnih dejavnosti študentov. Programi obštudijske športne 

dejavnosti predstavljajo pomembno dopolnilo k intelektualnemu delu in pripomore k nevtralizaciji negativnih učinkov 

sedečega načina življenja.  

Če je obštudijska športna dejavnost predmet sofinanciranja, se merila za vrednotenje in višina proračunskih sredstev 

opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema 

 

4.2. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport 

Športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport zajema celoletne športne programe za otroke 

in mladino za doseganje vrhunskih športnih rezultatov v tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez. Pogoj za 

sofinanciranje programa je ustrezna izobrazba strokovnega kadra v skladu z Zakonom o športu. Iz sredstev občinskega 

proračuna se sofinancira celoletni tekmovalni program na podlagi kriterija strokovni kader in uporaba športnih 

objektov. 
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PROGRAM 
TOČKE 

1. razred 

TOČKE 

2. razred 

 

TOČKE 

3. razred 

 

do 10 let 10 točk 10 točk 10 točk 

10 do 12 let 30 točk 20 točk 10 točk 

12 do 14 let 60 točk 50 točk 40 točk 

14 do 15 let  80 točk 60 točk 40 točk 

15 do 17 let 90 točk 70 točk 50 točk 

do 19 let 100 točk 80 točk 60 točk 
 

Pri točkovanju se upoštevajo korekcijski faktorji za vrednotenje športnih objektov, strokovnega kadra, in velikost 

vadbene skupine. 

 

Mladi športniki lahko v skladu s pravili in pogoji za registriranje in kategoriziranje športnikov dosežejo status 

športnika mladinskega razreda (MLR), s čimer izvajalci pridobijo bonus točke. Upošteva se zadnja kategorizacija OKS 

pred objavo javnega razpisa. Sofinancirajo se materialni stroški na udeleženca. 

 

RAZRED 

 
MLR 

 

TOČKE/udeleženca 50  

 
4.3. Občinske panožne športne šole – sofinanciranje strokovnih kadrov 

Občinska panožna športna šola je občinski projekt na področju športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v 

kakovostni in vrhunski šport, ki se lahko organizira v športnih društvih in klubih, ki tekmujejo v več starostnih 

kategorijah v tekmovalnih sistemih NPŠZ. Naziv občinske panožne športne šole pridobi izvajalec LPŠ, če v programih 

športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v KŠ in VŠ izpolnjuje naslednje pogoje: 

 tekmuje v članskem državnem prvenstvu Slovenije v kolektivnih športih; 

 ima ustrezno strokovno usposobljen kader za izvajanje programa; 

 stalnost števila mladih športnikov – društvo/klub skrbi za ohranjanje števila otrok in mladine v društvu/klubu. 

 
Na lokalni ravni se sofinancira strokovni delavec, ki izpolnjuje naslednje pogoje: 

 Strokovni delavec je zaposlen v društvu/klubu ali pogodbeno v letu sofinanciranja opravlja vsaj 10 ur 

tedensko v programu kakovostnega športa otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, ter 

kakovostnega športa, 

 ima ustrezno strokovno izobrazbo oz. strokovno usposobljenost,   

 društvo ima zagotovljene tekmovalce v več starostnih kategorijah uradnega tekmovalnega sistema NPŠZ, 

 stalnost števila mladih športnikov – društvo skrbi za ohranjanje števila otrok in mladine v društvu/klubu, 

 društvo tekmuje v kolektivnih športnih panogah. 

 
Kriteriji za sofinanciranje: 

 množičnost (število registriranih in neregistriranih otrok in mladine v društvu/klubu), 

 ustrezna strokovna izobrazba ali strokovna usposobljenost (stopnja 1, 2 in diplomant športne smeri), 

 športni uspehi na državnem nivoju v letu pred JR, 

 ima v športnih programih udeležene kategorizirane športnike (mladinskega in perspektivnega razreda). 

 

Merila TOČKE MAKS ŠT. 

TOČK 

Število športnikov v vadbenih skupinah, ki jih vodi trener (točke 

na udeleženca): 

1  50 

Število ur vadbe/tedensko: 1 40 

Izobrazba strokovnega kadra glede na stopnjo: 

- stopnja 1 

- stopnja 2 

- diplomant športne smeri 

 

30 

20 

10 

60 

Število otrok in mladine v društvu/točke na udeleženca 1 50 

Število kategoriziranih športnikov /točke na kategoriziranega 

športnika 

5 50 

 

4.4. Kakovostni šport 
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V skupino kakovostnega športa prištevamo tiste športnike in ekipe, ki ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev statusa 

vrhunskega športa, nastopajo na mednarodnih tekmovanjih in na tekmovanjih NPŠ do naslova državnega prvaka. Iz 

sredstev občinskega proračuna se sofinancira uporaba športnih objektov za programe kakovostnega športa. 

 

RAZRED 1. razred 

 

2. razred 

 

3. razred 

TOČKE/skupino 120 100 80 
Upoštevajo se korekcijski faktorji za vrednotenje športnih objektov! 

 

Športniki lahko v skladu s pravili in pogoji za registriranje in kategoriziranje športnikov dosežejo status športnika 

državnega razreda (DR), s čimer izvajalci pridobijo bonus točke. Upošteva se zadnja kategorizacija OKS pred objavo 

javnega razpisa. Sofinancirajo se materialni stroški na udeleženca. 

 

RAZRED DR 

 

TOČKE/udeleženca 20  

 

4.5. Vrhunski šport 

Vrhunski šport obsega programe priprav in tekmovanj vrhunskih športnikov, ki, v skladu s pravili in pogoji za 

registriranje in kategoriziranje športnikov dosežejo status športnika svetovnega (SR), mednarodnega (MR) ali 

perspektivnega razreda (PR). Upošteva se zadnja kategorizacija OKS pred objavo javnega razpisa. Sofinancirajo se 

materialni stroški na udeleženca. 

 

RAZRED 

 
PR MR SR 

TOČKE/udeleženca 50  80 100 

 
4.6. Šport invalidov 

Programi za invalide so namenjeni ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravja, revitalizacije, resocializacije,  razvedrilu 

in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno  ukvarjajo s športom. 

Na ravni občine se sofinancirajo stroški strokovnega kadra in objekt za 30 urne programe za skupino z največ 10 in 

najmanj 5 udeleženci. 

 

 Zaprti objekt 

 

Odprti objekt Strokovni 

kader 

1. stopnja 

 

Strokovni 

kader 

2. stopnja 

Izobrazba 

FŠ 

TOČKE/skupino 80 40 20 40 60 

 

4.7. Športna rekreacija  

Športna rekreacija so različne pojavne oblike športno gibalne dejavnosti s ciljem ohranjanja zdravja, dobrega počutja in 

vitalnosti, druženja, tekmovanja in zabave.  

Celoletni programi športne rekreacije potekajo najmanj 30 tednov v letu oziroma največ 60 ur letno ter predstavljajo 

organizirano športno vadbo netekmovalnega značaja, velikost skupine je 10 in več članov. S sredstvi občine (LPŠ) se 

sofinancira strokovni kader in športni objekt. 

 

TOČKE/skupino         Zaprti objekt Odprti objekt Strokovni 

kader 

1. stopnja 

Strokovni 

kader 

2. stopnja 

Izobrazba 

FŠ 

Člani in članice 80 40 20 40 60 

Socialno in zdravstveno 

ogroženi  

80 40 20 40 60 

 

4.8. Šport starejših   

 

Šport starejših predstavlja športno rekreativno dejavnost odraslih ljudi nad doseženim 65. letom starosti. Celoletni 

programi skupinske gibalne vadbe starejših potekajo najmanj 30 tednov v letu oziroma 60 ur letno in predstavljajo  
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različne oblike celoletne gibalne vadb, skupine je 10 in več članov. S sredstvi občine (LPŠ) se sofinancira strokovni 

kader in športni objekt. 

 

TOČKE/skupino         Zaprti objekt Odprti objekt Strokovni 

kader 

1. stopnja 

Strokovni 

kader 

2. stopnja 

Izobrazba 

FŠ 

Člani in članice 80 40 20 40 60 

Socialno in zdravstveno 

ogroženi 

80 40 20 40 60 

 
5. ŠPORTNI OBJEKTI 

 

Izvajalci, ki izvajajo letni program športa, imajo športne objekte v uporabi prednostno za program športne vzgoje otrok in 

mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.  

 

Če so športni objekti predmet sofinanciranja, se merila za vrednotenje in višina proračunskih sredstev opredeli z LPŠ za leto, 

za katerega se LPŠ sprejema. 

 

6. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU 

 

Razvojne dejavnosti prvenstveno predstavljajo medsebojno prepletene strokovne naloge, ki nepogrešljivo podpirajo vsa ostala 

področja športa. 

 

6.1. Usposabljanje in izpolnjevanje strokovnih kadrov v športu 

Programi izobraževanja (univerzitetni in visokošolski) so v domeni izobraževalnega sistema, medtem ko programe 

usposabljanja in izpolnjevanja izvajajo v NPŠZ po veljavnih programih usposabljanja in/ali izpopolnjevanja, ki so 

verificirani pri strokovnem svetu RS za šport in/ali pri strokovnih organih NPŠZ. S sredstvi občine se sofinancirajo 

materialni stroški na udeleženca: 

 

 
IZPOPOLNJEVANJE 

(licenciranje) 

USPOSABLJANJE 

(stopnja 1) 

USPOSABLJANJE 

(stopnja 2) 

TOČKE/udeleženca 5 10 15 

 
7. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU 

 
Športnim društvom in njihovim zvezam se zagotavljajo sredstva za kritje osnovnih materialnih stroškov. 

 

DRUŠTVA IN ZVEZE TOČKE/organizacijo 

ŠPORTNO DRUŠTVO 50 

ŠPORTNI KLUBI 50 

ŠPORTNA ZVEZA 100 

DRUŠTVO UPOKOJENCEV 50 

 
8. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA V ŠPORTU 

 
Športne prireditve so osrednji dogodki izvajalcev športa in imajo velik vpliv na promocijo športa v lokalnem okolju. 

Organizacija in udeležba na uradnih tekmah v okviru NŠZ (državna prvenstva, ligaška in pokalna tekmovanja ter pripravljalni 

turnirji) niso predmet vrednotenja po teh merilih. Sofinancirajo se samo prireditve, ki so določene v LPŠ občine. Iz sredstev 

občinskega proračuna se financirajo materialni stroški izvedbe prireditev.  
 

PRIREDITVE 

 
TOČKE/ 

prireditev 

Rekreativne (turnirji, pohodi, kolesarjenje) 10 

Tekmovalne ligaške 20 

Za otroke in mladino (tečaji, družabna srečanja) 20 

Množične do 100 obiskovalcev 30 
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Množične nad 100 obiskovalcev 40 

Mednarodne prireditve 50 

 
9. SOFINANCIRANJE UDELEŽBE ŠPORTNIKOV OBČINE TABOR NA VEČJIH MEDNARODNIH 

TEKMOVANJIH 

 

Sofinancirajo se uradna mednarodna tekmovanja pod okriljem mednarodnih športnih zvez. 

Pogoji za dodelitev sredstev športnikom za udeležbo na večjih tekmovanjih so naslednji: 

- vsak športnik oz. ekipa mora oddati prošnjo Občini Tabor, 

- vsi športniki, ki dobijo sredstva za mednarodna tekmovanja morajo promovirati občino, 

- športniki Občini Tabor  po končanem tekmovanju dostavijo uradne rezultate. 

 

Do sofinanciranja iz naslova mednarodnih prireditev so upravičeni tudi izvajalci, ki nimajo sedeža v občini, vendar imajo 

registrirane tekmovalce s stalnim prebivališčem v Občini Tabor, pod pogojem da športna panoga ni zastopana v občini. Ekipe 

se točkujejo kot 2 udeleženca. Sredstva se razdelijo na osnovi prošenj do porabe sredstev.  

 

MEDNARODNA 

ŠPORTNA PRIREDITEV 

OLIMPIJSKE 

IGRE 

SVETOVNO 

PRVENSTVO 

EVROPSKO 

PRVENSTVO 

BALKANSKO 

PRVENSTVO 

UNIVERZIJADA 

(univerzitetno prvenstvo) 

EUR /udeleženca 200,00  200,00  150,00  150,00  100,00  

 

LEGENDA KRATIC 

 

Kratica Zapis z besedo 

NPŠZ Nacionalna panožna športna zveza 

MLR mladinski razred 

PR perspektivni razred 

DR državni razred 

MR mednarodni razred 

SR svetovni razred 

KŠ kakovostni šport 

VŠ vrhunski šport 

ZŠIS-POK Zveza športnih invalidov Slovenije – 

Paraolimpijski komite 

 
 
 

 
 
 

 

 

Na podlagi 6. in 15. člena Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06 in 51/10, 61/15, Uradne objave Občine Tabor, št. 

3/2018) je Občinski svet Občine Tabor na 3. redni seji dne 20. 2. 2019 sprejel 

 

O D L O K 

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ISTOVETNOSTNIH SIMBOLIH OBČINE 

TABOR 

 

1. člen 

 

Doda se nov 31.a člen, ki se glasi:  
 

Pri odločanju o vrsti priznanja se upoštevajo dodatna merila: 

Prispevek k razvoju občine se točkuje po naslednjih merilih: 

- 1. sklop: velik prispevek k razvoju občine                 1–4 točke 

- 2. sklop: zelo velik prispevek k razvoju občine          5–7 točk 

- 3. sklop: izjemen prispevek k razvoju občine             8–10 točk 
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Prispevek k ugledu občine se točkuje po naslednjih merilih: 

- 1. sklop: promocija občine                                         1–4 točke 

- 2. sklop: promocija občine v okviru regije                 5–7 točk 

- 3. sklop: promocija občine v okviru države ali širše  8–10 točk 

 

Posamezni uspehi, rezultati in dosežki se točkujejo po naslednjih merilih: 

- 1. sklop: rezultat oziroma dosežek ima lokalni pomen                  1–4 točke 

- 2. sklop: rezultat oziroma dosežek ima regionalni pomen              5–7 točk 

- 3. sklop: rezultat oziroma dosežek ima državni pomen ali širše   8–10 točk 

 

Komisija se najprej opredeli, v katere sklope po zgornjih merilih sodi prispevek oz. rezultat predlaganega kandidata za prejem 

priznanja Občine Tabor. Člani komisije nato opravijo točkovanje v okviru posameznih sklopov in ugotovijo povprečno število 

točk za posameznega kandidata. 

 

Za podelitev naziva častnega občana mora predlog zadostiti kriterijem in doseči pri točkovanju na osnovi meril najmanj 18 

točk. 

Za podelitev naziva priznanje Občine Tabor  mora predlog zadostiti kriterijem in doseči pri točkovanju na osnovi meril 

najmanj 15 točk. 

Za podelitev zlate plakete Občine Tabor mora predlog zadostiti kriterijem in doseči pri točkovanju na osnovi meril najmanj 13 

točk. 

Za podelitev srebrne plakete Občine Tabor mora predlog zadostiti kriterijem in doseči pri točkovanju na osnovi meril najmanj 

12 točk. 

Za podelitev bronaste plakete Občine Tabor mora predlog zadostiti kriterijem in doseči pri točkovanju na osnovi meril najmanj 

11 točk. 

Na osnovi kriterijev pripravi komisija predloge za odločanje na občinskem svetu. 

 

2. člen 

 

Doda se nov 31.b člen, ki se glasi: 

 

Komisija pri odločanju o vrsti priznanja ni dolžna upoštevati predlagateljevega predloga. 

Komisija pri odločanju upošteva tudi, ali je predlagani prejemnik priznanja že prejel občinsko priznanje in vrsto prejetega 

priznanja s tem, da mora biti med prejetimi priznanji posameznika vsaj 5-letni razmak. 

Komisija za neizbrane pobude predlagatelju ni dolžna podati obrazložitve za svojo odločitev. 

Občinski svet lahko predlog komisije tudi zavrne, spremeni ali dopolni. 

 

3. člen 

 

Te spremembe odloka se objavijo v Uradnih objavah Občine Tabor in začnejo veljati naslednji dan po objavi. 

 

 

Št.: 094/2019 

Tabor, 20. 2. 2019 

Župan Občine Tabor 

Marko Semprimožnik, l.r. 
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Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – 

ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 6. 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 3. redni seji dne 20. 2. 2019 sprejel 

 

P R A V I L N I K 

O SOFINANCIRANJU MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV V OBČINI TABOR 

 

 

1. člen  

 

Namen 

 

S tem pravilnikom se določijo pogoji ter postopek sofinanciranja malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) v Občini Tabor. 

 

2. člen 

 

Občina Tabor skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Tabor kot lokalna 

skupnost zagotavlja proračunska sredstva za namen sofinanciranja nakupa in vgradnje MKČN (individualnih ali skupinskih), 

do velikosti 50 populacijskih ekvivalentov (PE). 

 

3. člen  

Upravičenci 

 

(1) Do nepovratnih sredstev za namen sofinanciranja so upravičeni investitorji: 

- fizične osebe s stalnim prebivališčem v Občini Tabor in 

- pravne osebe s sedežem podjetja v Občini Tabor 

za obstoječe stanovanjske objekte in 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. 

(2) Do nepovratnih sredstev za namen sofinanciranja so upravičeni tudi investitorji iz prvega odstavka tega člena na 

območju 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. 

 

4. člen 

 

(1) Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje MKČN za posamezno enoto znaša do 100 % upravičenih stroškov, vendar 

ne več kot 1.000,00 € za prvo enoto. 

(2) Za MKČN, na katero se priključuje več enot (skupna čistilna naprava), se za prvo enoto dodelijo sredstva v višini, 

določeni v prvem odstavku tega člena, za vsako dodatno enoto pa največ dodatnih 500,00 €. 

(3) Ena enota predstavlja enostanovanjsko hišo, pri večstanovanjskih objektih pa ena enota predstavlja eno stanovanje. 

(4) Pri gospodarskih in drugih objektih, ki odvajajo odpadno fekalno vodo, predstavlja ena enota en objekt. 

(5) V primeru da investitor 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 zniža tako, da ne presega 

upravičenih stroškov. 

(6) 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. 

(7) Upravičenci, ki bodo za več objektov postavili skupno malo komunalno čistilno napravo, morajo priložiti podpisan 

medsebojni dogovor vseh uporabnikov MKČN, ki ni časovno omejen, in določiti osebo, ki bo zadolžena za upravljanje 

MKČN ter sklenjeno služnostno pogodbo med lastniki in investitorjem. 

(8) Za posamezno MKČN je možno pridobiti sredstva sofinanciranja občine, ki se dodeljujejo po tem pravilniku le enkrat. 

 

5. člen  

Upravičeni stroški 

(1) Upravičeni stroški sofinanciranja investicije so:  
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- nakup MKČN, 

- gradbena in montažna dela, povezana z vgradnjo MKČN, 

- DDV. 

(2) Upravičeni stroški se dokazujejo s plačanimi računi dobavitelja čistilne naprave oziroma izvajalca del.  

 

6. člen  

Pogoji in omejitve 

Osnovni pogoji za sofinanciranje MKČN so:  

 

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. 

 

MKČN je lahko postavljena tudi na območju aglomeracij, ki so določene z Operativnim programom odvajanja in čiščenja 

komunalne odpadne vode v Občini Tabor, vendar mora biti na podlagi soglasja občine razvidno, da objekt ne bo možno 

priključiti na javno kanalizacijo. 

 

Lokacija MKČN mora omogočati dostop in neovirano praznjenje. 

 

Ob zagonu MKČN mora biti ukinjena obstoječa greznica v skladu s pogoji Javnega komunalnega podjetja Žalec, d. o. o. (JKP 

Žalec). 

 

Vlagatelj/ji mora/jo biti lastnik/i zemljišča, oziroma 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 pozitivno oceno obratovanja MKČN s strani izvajalca javne gospodarske službe odvajanja in 

čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Tabor (JKP Žalec). 

 

Vlagatelj je upravičen do sredstev, če je pridobil pozitivno oceno obratovanja MKČN. 

 

7. člen  

Postopek dodelitve sredstev 

 

(1) Sofinanciranje se izvede na osnovi letnega javnega poziva za sofinanciranje MKČN po tem pravilniku, s katerim se 

določi podrobnejše pogoje in postopke pridobitve nepovratnih sredstev. Javni poziv se izvede enkrat letno, vloge se vlagajo 

mesečno do konca meseca, sredstva pa se odobravajo popolnim vlogam po vrstnem redu do porabe proračunskih sredstev 

za ta namen. 

(2) Obseg sredstev sofinanciranja MKČN za posamezno leto se določi v proračunu Občine Tabor. 

Javni poziv se objavi na spletni strani Občine Tabor in v Uradnih objavah Občine Tabor. 

Poziv vsebuje: 

– namen za katerega se sredstva dodeljujejo, 

– znesek razpisanih sredstev, 

– pogoje za pridobitev sredstev, 

– pogoje, katere morajo izpolnjevati vlagatelji, 

– navedbo dokumentacije, ki jo morajo vlagatelji priložiti k vlogi, 

– naslov za vložitev vlog, 

– rok za vložitev vlog, 

– postopek obravnave vlog. 

 

8. člen 

 

Če vloga ob vložitvi ni popolna, se prosilca pozove, da vlogo v roku 8 dni dopolni. Če tega ne stori, oziroma je vloga kljub 

dopolnitvi še vedno nepopolna, se vloga s sklepom zavrže. 

 

9. člen 
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(1) Postopek do izdaje odločbe o dodeljevanju sredstev izvede tričlanska komisija, imenovana s strani župana. 

(2) Komisija obravnava vloge po vrstnem redu njihove vložitve. Komisija na podlagi pregleda popolnih vlog v roku 15 dni 

pripravi predlog o dodelitvi sredstev. 

10. člen 

 

Če komisija ali kasnejši nadzor ugotovi, da so bila sredstva dodeljena na podlagi neresničnih ali zavajajočih podatkov v vlogi, 

ali je prejemnik kršil določila pogodbe ali če so bila pridobljena sredstva nenamensko porabljena, je občina upravičena  

 

zahtevati vračilo dodeljenih sredstev. Prejemnik mora na osnovi takšne zahteve občini vrniti prejeta sredstva s pripadajočimi 

zamudnimi obrestmi od dneva nakazila dalje do vračila. 

 

11. člen  

Končna določba 

 

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnih objavah Občine Tabor. 

 

 

Št.: 41100/2019 

Tabor, 20. 2. 2019 

Župan Občine Tabor 

Marko Semprimožnik, l.r. 

 

 

 

 

 

 

 

Na podlagi 5. člena Statuta Občine Tabor (Ur. l. RS, št. 120/06, 51/10, 60/15, Uradne objave Občine Tabor, št. 3/18), 

Odloka o istovetnostnih simbolih Občine Tabor (Uradni list RS, št. 64/00 in 16/05) in Odloka o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o istovetnostnih simbolih Občine Tabor (Uradne objave Občine Tabor, št. 1/2019) Občina Tabor 

 

RAZPISUJE ZBIRANJE PREDLOGOV PREJEMNIKOV PRIZNANJ OBČINE TABOR 

 

Kriteriji 

Občani posamezniki oz. skupina občanov lahko predlaga posameznika ali skupino po naslednjih kriterijih: 

 

1. Častni občan oz. častna občanka ima pomen priznanja za življenjsko delo posameznika. 

 

Priznanje častni občan oz. častna občanka je najvišje častno priznanje Občine Tabor, ki se podeljuje posameznikom oz. 

posameznicam (v nadaljevanju: posameznik) za njihovo življenjsko vlogo v razvoju, ugledu in uveljavitvi Občine 

Tabor. Življenjska vloga posameznika, ki prejme to najvišje občinsko priznanje, je vezana na izjemne osebno-

spominsko-trajnostne dosežke na področjih kulture, prosvete, znanosti, gospodarstva, športa in rekreacije, 

naravovarstva, humanitarnih dejavnosti ter na vseh tistih področjih, kjer se dosežek posameznika lahko izkazuje z 

namenom podeljevanja najvišjega občinskega priznanja.  

 

Priznanje častni občan oz. častna občanka se lahko podeli občanu oziroma prebivalcu Občine Tabor ali od drugod, 

vendar največ en primer na leto. 

 

Imenovano najvišje priznanje obsega listino v velikosti F = (najmanj) A3 v mapi, kovinski grb Občine Tabor v šatulji 

ter kovinsko priponko, na kateri je poleg odtisnjenega občinskega grba še naziv priznanja častni občan oz. častna 

občanka ter ime in priimek dobitnika tega častnega naziva. Vsi predmeti tega priznanja morajo vsebovati izključno 

barve in elemente, ki so značilni za istovetnostne simbole Občine Tabor. 

 

2. Priznanje Občine Tabor ima pomen priznanja za dosežke v zadnjem letu in preteklem obdobju.  
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Priznanje Občine Tabor je po rangu drugo najvišje občinsko priznanje. To priznanje se podeljuje posameznikom ali 

skupinam oziroma organizacijam, ki so dosegle velike uspehe in dosežke v zadnjem letu ali preteklem obdobju na 

različnih področjih življenja in bivanja v Občini Tabor. S temi dejanji so utrdili medsebojno razumevanje in vplivali na 

splošen razvoj, blaginjo in ugled Občine Tabor.  

 

Priznanje Občine Tabor se podeljuje izjemoma največ v treh primerih letno, občanom in prebivalcem oziroma 

organizacijam iz Občine Tabor ali od drugod. 

 

Imenovano drugo najvišje priznanje obsega listino v velikosti F = (najmanj) A3 v mapi, kovinski grb Občine Tabor v 

šatulji ter kovinsko priponko, na kateri je poleg odtisnjenega občinskega grba še naziv priznanja ter ime in priimek oz. 

naziv dobitnika tega častnega naziva. Vsi predmeti tega priznanja morajo vsebovati izključno barve in elemente, ki so 

značilni za istovetnostne simbole Občine Tabor. 

 

3. Plaketa Občine Tabor ima pomen priznanja za pomembne enkratne dosežke na različnih področjih ustvarjalnosti ali 

panogah v zadnjem letu ali preteklem obdobju.  

 

Tretje najvišje občinsko priznanje predstavlja zlata plaketa Občine Tabor, srebrna plaketa Občine Tabor ali bronasta 

plaketa Občine Tabor, ki se podeljuje glede na rangiranje dosežkov v smislu olimpijskega zaporedja žlahtnosti odličja. 

To priznanje je namenjeno posameznikom, skupinam ali organizacijam, ki so v zadnjem letu in krajšem preteklem 

obdobju dosegli na različnih področjih in panogah uspehe, ki imajo značaj ponovljivosti in stopnjevanja in priznanje 

plakete omogoča nagrajevanje preteklih uspehov in spodbudo za prihodnost.  

  

Priznanje zlata plaketa Občine Tabor, srebrna plaketa Občine Tabor in bronasta plaketa Občine Tabor se podeljuje 

največ v treh primerih letno, ne glede na vrsto plakete, občanom in prebivalcem oziroma organizacijam iz Občine Tabor 

ali od drugod. 

 

Imenovano tretje najvišje priznanje obsega listino v velikosti F = (najmanj) A3 v mapi, kovinski grb Občine Tabor v 

šatulji ter kovinsko priponko, na kateri je poleg odtisnjenega občinskega grba še naziv priznanja ter ime in priimek oz. 

naziv dobitnika tega občinskega priznanja. Vsi predmeti tega priznanja morajo vsebovati izključno barve in elemente, ki 

so značilni za istovetnostne simbole Občine Tabor. 

 

Oblika vloge 

Obrazec predloga za podelitev občinskega priznanja Občine Tabor najdete na spletni strani Občine Tabor: 

http://www.obcina-tabor.si/. 

 

Predložitev vloge 

Predlogi se pošljejo ali osebno dostavijo na Občino Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor, v zaprti kuverti s pripisom 

»OBČINSKA PRIZNANJA«. Zadnji rok za oddajo je petek, 15.  marec 2019, do 12. ure. 

 

Predlogi, ki bodo prispeli po navedenem datumu, ne bodo upoštevani. 

 

 

Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja 

Mihael Centrih, l.r., predsednik 
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Občina Tabor, Tabor 21, Tabor, na podlagi 7. člena Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Tabor  

(Ur.l. RS, št. 79/01, 74/07 s spremembami in dopolnitvami) objavlja  

 

 
JAVNI RAZPIS  

ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI LJUBITELJSKE KULTURE V OBČINI TABOR  

IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA ZA LETO 2019 

 
 
I. Splošna določila  

 

 

Pravico do sofinanciranja redne kulturne dejavnosti imajo nosilci in izvajalci kulturnih dejavnosti v Občini Tabor, ki 

izpolnjujejo naslednje pogoje:  

- da imajo sedež v Občini Tabor;  

- da so registrirani najmanj eno leto;  

- da je njihova dejavnost področje kulture;  

- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih 

kulturnih dejavnosti, za katere so registrirani;  

- da je njihova dejavnost namenjena čim večjemu številu občanov;  

- da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini.  

 
II. Izvajalci  

Za sofinanciranje redne dejavnosti na področju kulture iz občinskega proračuna lahko, ob upoštevanju pogojev iz I. 

točke, kandidirajo izvajalci kulturnih dejavnosti, ki morajo predložiti dokazilo o izpolnjevanju pogojev iz I. točke.  

 

III. Vsebinska določila  

Sofinancirajo se naslednje vsebine kulturnih dejavnosti:  

1. Redna dejavnost registriranih društev oziroma njihovih sekcij, ki imajo sedež v občini in sicer vokalno-glasbena 

dejavnost, instrumentalno-glasbena dejavnost, gledališka dejavnost, likovna dejavnost, šolska kulturna društva.  

2. Projekti, ki so v interesu občine in imajo značaj kulturne dejavnosti (enotne obleke, nakup instrumentov, avdio-

video snemanja, gostovanja v tujini, tekmovanja).  

 
IV. Okvirna višina razpisanih sredstev 

Za izvajanje razpisanih programov je Občina Tabor v proračunu za leto 2019 zagotovila  sredstva v višini 6.000,000 

EUR na proračunski postavki 18031 Sofinanciranje programov s področja kulturne dejavnosti. 

 

V. Končna določila  

1. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Tabor: www.obcina-tabor.si/javni-razpisi.  

2. Rok za oddajo razpisne dokumentacije za sofinanciranje redne dejavnosti registriranih društev je petek, 15. marec 

2019, do 12. ure, osebno ali s priporočeno pošto na naslov: Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor. Prijave morajo 

biti oddane v zaprti kuverti z oznako: Ne odpiraj!  »Javni razpis – kultura 2019« z navedbo pošiljatelja na hrbtni 

strani kuverte. Odpiranje vlog bo 18.03.2019. 

3. Prijave, prispele v roku, bodo ovrednotene v skladu s Kriteriji za vrednotenje kulturnih dejavnosti, ki se 

sofinancirajo iz občinskega proračuna (Uradni list RS, št. 74/07). Na predlog komisije direktor občinske uprave s 

sklepom o izidu razpisa obvesti vse prijavljene na razpis najkasneje v roku 45 dni po datumu, ki je določen za 

predložitev vlog. Po preteku pritožbenega roka  bodo z izbranimi izvajalci sklenjeni dogovori  o sofinanciranju. 

4. Dodatne informacije: Saša Zidanšek Obreza, telefon: 03 705 70 88, e-pošta: sasa.zidansek.obreza@obcina-tabor.si. 

 
Številka: 41010-1/2019                                                  

Tabor, 22.02.2019                                                                                 

Župan Občine Tabor  

Marko SEMPRIMOŽNIK, l.r. 
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Občina Tabor, Tabor 21, Tabor, na podlagi 5. člena Pravilnika o sofinanciranju socialno varstvenih programov in 

programov s področja družbenih dejavnosti v Občini Tabor  (Uradne objave OT, št. 5/2016) objavlja  

 

JAVNI RAZPIS 

ZA SOFINANCIRANJE SOCIALNO VARSTVENIH PROGRAMOV IN PROGRAMOV S 

PODROČJA DRUŽBENIH DEJAVNOSTI V OBČINI TABOR ZA LETO 2019 

 

 

1. Predmet javnega razpisa  

so finančna sredstva iz proračuna Občine Tabor za izvajanje nalog/programov na področju socialnega varstva in 

programov s področja družbenih dejavnosti za leto 2019.  

 

Za izvajanje razpisanih programov je Občina Tabor v proračunu za leto 2019 zagotovila  sredstva v višini 

6.000,00 EUR na naslednjih proračunskih postavkah: 

 

04103 Sofinanciranje programov s področja družbenih dejavnosti:  3.300,00 EUR 

18041 Sofinanciranje programov drugih posebnih skupin:                 1.700,00 EUR 

20041 Sofinanciranje programov socialno varstvenih dejavnosti:      1.000,00 EUR 

 

2. Na razpisu lahko sodelujejo: 

- organizacije za samopomoč in dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v 

skladu z zakonom ustanovijo posamezniki ali verske skupnosti z namenom, da bi reševale socialne stiske in 

težave občanov;  

- invalidske organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo 

invalidi ali drugi posamezniki, da v njih izvajajo socialne programe in storitve, utemeljene na značilnostih 

invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo položaj invalidov in občanov Občine Tabor;  

- druga društva, zavodi, zveze, zasebne ustanove in zasebniki, ki izvajajo občinske programe na področju 

sociale, zdravstva ali občinske programe izboljšanja kvalitete življenja ter druge pomembne programe za 

občane Občine Tabor.  

Izvajanje programov se mora nanašati na območje Občine Tabor oziroma na njene občane.  

 

3. V letu 2019 bo Občina Tabor sofinancirala naslednje naloge in programe: 

- sofinanciranje programov in projektov humanitarnih društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na 

področju socialnega varstva;  

- sofinanciranje letovanja zdravstveno in socialno ogroženih otrok;  

- sofinanciranje skupin za samopomoč ostarelih;  

- sofinanciranje programov zdravstvene preventive in vzgoje;  

- organiziranje prostovoljnega dela z vsemi generacijami;  

- delovanje društev, ki izvajajo programe, ki niso aktivnega komercialnega značaja in ne spadajo med projekte 

kulturnih društev in predstav, športnih tekmovanj, izobraževanja, področja turizma, požarnega varstva in se 

njihova dejavnost ne sofinancira iz drugih proračunskih postavk. 

4. Predlagatelji programov morajo ob prijavi posredovati naslednje podatke: 

a) izpolnjen obrazec in vlogo za prijavo na javni razpis s prilogami (na voljo na spletni strani Občine Tabor: 

www.obcina-tabor.si/javni-razpisi);  

b) dokazilo, da imajo sedež na območju Občine Tabor oz. da delujejo tudi na območju Občine Tabor in odločbo o 

registraciji društva; 

c) poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2018, če je program bil sofinanciran s strani  občinskega proračuna 

v letu 2018, potrjeno na ustreznem organu društva;  

d) davčno številko in številko transakcijskega računa; 

e) program dela in finančni načrt za leto 2019; 

f) dokazilo, da imajo urejeno evidenco o članstvu, podatke o številu članov društva, seznam članov z območja 

Občine Tabor ter podatke o višini članarine.  



 

39 27/29 

 

Za izvedbo posameznih programov morajo predlagatelji posredovati naslednje podatke: 

a) popolno ime in naslov izvajalca programa oziroma projekta; 

b) opis vsebinskega programa za vsako prijavljeno aktivnost/dejavnost, iz katerega bodo razvidni tudi  

pričakovani učinki, s prikazom posameznih stroškov; 

c) finančni načrt (kalkulacija) in prikaz stroškov po posameznih elementih ter vire financiranja; 

d) časovno dinamiko realizacije projekta. 

Vsebina prijavljenega programa mora ustrezati razpisanemu področju, ne pa drugim področjem delovanja društva, sicer 

vloga ne bo uvrščena v obravnavo. 

 
5. Merila za dodelitev sredstev: 

- popolna dokumentacija; 

- sedež društva ali podružnice je na območju Občine Tabor oziroma je program dejavnosti  zastavljen tako, da 

organizacija vključuje v program člane iz Občine Tabor;  

- vključenost članov iz Občine Tabor; 

- kvaliteta programov (množičnost vključevanja, sodelovanje z okoljem, rezultati udejstvovanj na različnih 

področjih ...). 

6. Rok za predložitev prijav in vseh zahtevanih dokumentov:  

petek, 15. 3. 2019, do 12. ure, osebno ali s priporočeno pošto na naslov: Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor. Prijave 

morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako: Ne odpiraj!  »Javni razpis za socialno varstvene programe in programe s 

področja družbenih dejavnosti 2019« z navedbo naslova pošiljatelja na hrbtni strani kuverte. Odpiranje vlog bo 18. 3. 

2019. 

 
7.  Postopek in izid javnega razpisa 

Strokovna komisija, ki jo za ta razpis imenuje župan, po zaključku javnega razpisa pregleda predloge, prispele na razpis 

in opravi vsa potrebna dejanja, določena s pravilnikom. Če ugotovi, da predlog ni popoln, pozove predlagatelja, da ga v 

roku osem dni dopolni. 

 

Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku ni dopolnil, se s sklepom zavržejo.  

 

Na predlog komisije direktor občinske uprave s sklepom o izidu razpisa obvesti vse prijavljene na razpis najkasneje v 

roku 45 dni po datumu, ki je določen za predložitev vlog.  

  

Po preteku pritožbenega roka  bodo z izbranimi izvajalci sklenjene pogodbe o sofinanciranju. 

 

8. Dodatne informacije: Saša Zidanšek Obreza, telefon: (03) 705 70 88, e-pošta: sasa.zidansek.obreza@obcina-

tabor.si. 

 
Številka: 41010-2/2019                                                                             

Tabor, 22. 2. 2019                                                                                  

Župan Občine Tabor 

Marko Semprimožnik, l.r. 
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Občina Tabor, Tabor 21, Tabor, na podlagi 9. člena Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa 

športa v Občini Tabor  (Uradne objave OT, št. 1/2019) objavlja 

 

JAVNI RAZPIS 

ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI TABOR ZA LETO 2019 

 

1. Predmet javnega razpisa  

so finančna sredstva iz proračuna Občine Tabor za izvajanje programov športa za leto 2019.  

 

Za izvajanje razpisanih programov je Občina Tabor v proračunu za leto 2019 zagotovila  sredstva v višini 

5.000,00 EUR na naslednji proračunski postavki: 

 

18051 Sofinanciranje programov s področja športa:  5.000,00 EUR 

 

2. Na razpisu lahko sodelujejo: 

- športna društva in športna zveza, ki so registrirani v RS, 

- zavodi za šport po Zakonu o športu, 

- zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo športne programe določene z LPŠ, 

- pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v RS, 

- samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v RS, 

- ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu z  zakonom, ki ureja 

ustanove, 

- zasebni športni delavci, 

- društva upokojencev.  

Izvajanje programov se mora nanašati na območje Občine Tabor oziroma na njene občane.  

 

3. V letu 2019 bo Občina Tabor sofinancirala naslednje programe/področja športa: 

 

 PROGRAMI / PODROČJA 

EUR 

Športni programi Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine 500,00 

 Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport 1.000,00 

Športne prireditve 

 3.500,00 

 
4. Predlagatelji programov morajo ob prijavi posredovati naslednje podatke: 

a) izpolnjen obrazec in vlogo za prijavo na javni razpis s prilogami (na voljo na spletni strani Občine Tabor: 

www.obcina-tabor.si/javni-razpisi);  

b) dokazilo, da imajo sedež na območju Občine Tabor oz. da delujejo za občane Občine Tabor in odločbo o 

registraciji društva (za tiste, ki se prijavljajo prvič); 

c) poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2018, če je program bil sofinanciran s strani  občinskega proračuna 

v letu 2018, potrjeno na ustreznem organu društva;  

d) davčno številko in številko transakcijskega računa; 

e) program dela in finančni načrt za leto 2019; 

f) dokazilo, da imajo urejeno evidenco o članstvu, podatke o številu članov društva, seznam članov z območja 

Občine Tabor ter podatke o višini članarine. 

Za izvedbo posameznih programov morajo predlagatelji posredovati naslednje podatke: 

a) popolno ime in naslov izvajalca programa; 

b) opis vsebinskega programa za vsako prijavljeno aktivnost/dejavnost, iz katerega bodo razvidni tudi  

pričakovani učinki, s prikazom posameznih stroškov; 

c) finančni načrt (kalkulacija) in prikaz stroškov po posameznih elementih ter vire financiranja;  
d) časovno dinamiko realizacije programa.  
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e) Vsebina prijavljenega programa mora ustrezati razpisanemu področju, ne pa drugim področjem delovanja 

društva, sicer vloga ne bo uvrščena v obravnavo. 

5. Pogoji za dodelitev sredstev: 

Izvajalci imajo pravico do sofinanciranja športnih programov, če izpolnjujejo pogoje: 

- imajo sedež v občini Tabor; 

- so na dan objave javnega razpisa (v nadaljevanju: JR) za sofinanciranje LPŠ najmanj eno (1) leto registrirani v 

skladu z veljavnimi predpisi, njihova dejavnost pa je izvajanje športnih programov; 

- izvajajo športne programe/področja športa skladno z Odlokom in LPŠ, se pravočasno prijavijo na JR ter 

izpolnjujejo vse razpisne pogoje; 

- imajo za prijavljene športne programe/področja športa:   

- zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen kader za opravljanje 

strokovnega dela v športu; 

- izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni viri prihodkov in stroškov izvedbe programov; 

- izvajajo športne programe, ki so predmet JR, najmanj 30 vadbenih tednov letno v obsegu vsaj 60 ur (po dve 

uri tedensko), razen v primerih, ko ne gre za sofinanciranje celoletnih športnih programov in je obseg 

izvajanja posameznega športnega programa v merilih drugače opredeljen; 

- imajo urejeno evidenco članstva (športna društva, zveze) ter evidenco o udeležencih programov ter plačani 

članarini. 

6. Rok za predložitev prijav in vseh zahtevanih dokumentov:  

petek, 15. marec 2019, do 12. ure, osebno ali s priporočeno pošto na naslov: Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor. 

Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako: Ne odpiraj!  »Javni razpis za sofinanciranje LPŠ 2019« z navedbo 

naslova pošiljatelja na hrbtni strani kuverte. Odpiranje vlog bo 18. 3. 2019. 

 
7. Postopek in izid javnega razpisa 

Strokovna komisija, ki jo za ta razpis imenuje župan, po zaključku javnega razpisa pregleda predloge, prispele na razpis 

in opravi vsa potrebna dejanja, določena s Pravilnikom. Če ugotovi, da predlog ni popoln, pozove predlagatelja, da ga v 

roku osem dni dopolni. 

 

Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku ni dopolnil, se s sklepom zavržejo. 

  

Na predlog komisije direktor občinske uprave s sklepom o izidu razpisa obvesti vse prijavljene na razpis najkasneje v 

roku 45 dni po datumu, ki je določen za predložitev vlog.   

 

Po preteku pritožbenega roka  bodo z izbranimi izvajalci sklenjene pogodbe o sofinanciranju. 

 

8. Dodatne informacije: Saša Zidanšek Obreza, telefon: (03) 705 70 88, e-pošta: sasa.zidansek.obreza@obcina-

tabor.si. 
 

 

Številka: 41010-3/2019                                                                       

Tabor, 22. 2. 2019                                                                           

 

Župan Občine Tabor 

Marko Semprimožnik, l.r. 

 

 



 

42 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natečaj Prostovoljec leta 2018  
  

Mladinski svet Slovenije objavlja javni 

natečaj, po katerem bomo na podlagi 

prijav izbrali Naj prostovoljke, Naj 

prostovoljce, Naj mladinskega voditelja, 

Naj prostovoljski in Naj mladinski 

projekt leta 2018. Prijavljene 

prostovoljke in prostovoljci se 

bodo potegovali za naj naslov v 

treh starostnih kategorijah, in 

sicer: do 19 let, od 20 do 29 let ter 
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30 let ali več. Kot starostno mejo bomo upoštevali starost, 

dopolnjeno v letu 2018. Z namenom promocije 

organiziranega prostovoljskega dela bomo izbirali tudi Naj 

prostovoljski projekt, z namenom promocije mladinskega 

dela pa Naj mladinskega voditelja oz. voditeljico in Naj 

mladinski projekt.   

  

Tako pri mladinskem voditelju kot pri mladinskem projektu 

gre za prostovoljsko delo, ki je hkrati mladinsko delo. Oba 

prejemnika naziva bo komisija izbirala po opravljeni izbiri 

v osnovnih prostovoljskih kategorijah. Prijavnica za vse 

kategorije posameznikov je enotna. Prijavnica za obe 

kategoriji projektov je prav tako enotna.  

  

1. POGOJI ZA SODELOVANJE: NAJ 

PROSTOVOLJKA oz. NAJ PROSTOVOLJEC – 

NAJ MLADINSKI VODITELJ oz. VODITELJICA 

2018  

 Predlagatelj je lahko pravna ali fizična oseba ali 

skupina oseb; torej posameznica oz. posameznik, 

neformalna skupina, društvo, mladinski svet, zavod, 

ustanova ali katerakoli druga zasebna ali javna 

institucija. Predlagatelj mora imeti utemeljeno 

povezavo s predlaganim prostovoljcem in poznati vsaj 

del njegovega prostovoljstva.  

 Prijavljeni posameznik oz. posameznica mora biti ali 

državljan/ka Slovenije ali tujec oz. tujka, ki se 

udejstvuje v Sloveniji oz. v okviru slovenske 

organizacije.  

 Prijavljeni posameznik oz. posameznica za svoje delo 

ne sme biti plačan/a oz. zaposlen/a za izvajanje 

dejavnosti, za katere se ga/jo prijavlja v natečaj.  

 Prijavljeni posameznik oz. posameznica mora biti s 

prijavo seznanjen/a in se mora z njo strinjati. Svoje 

strinjanje potrdi s podpisom prijavnice ali priloženega 

življenjepisa.  

 Predlagatelj mora izpolniti priloženi obrazec – 

prijavnico za posameznike, ki jo lahko prejme po 

navadni ali elektronski pošti (prostovoljec@mss.si) ali 

poišče na spletni strani www.mss.si.  

 Obvezna priloga prijavnici je kratek življenjepis 

prijavljenega (maksimalno 5000 znakov – skupaj s 

presledki), lahko pa priložite tudi življenjepis v obliki 

Europass ali pd. Prijavnici lahko priložite dokazila o 

opravljanju prostovoljskega dela; to so lahko 

fotografije, objave v medijih, izjave in mnenja drugih 

udeleženih idr. dokazila o prostovoljskem delu. 

 Prijava je lahko izločena kot neveljavna, če se 

predlagatelj ne drži omejitev znakov, če ne izpolni 

vseh obveznih rubrik v prijavnici, če ne priloži 

življenjepisa ali če prijavnica ne vsebuje zahtevanih 

podpisov.  

Pojasnilo: Mladinski voditelj (v okviru tega razpisa) je 

prostovoljec oz. prostovoljka, star/a manj kot 30 let, ki vodi 

mladinsko organizacijo oz. njeno enoto ali skupino oz. več 

skupin posameznikov  v okviru mladinske organizacije, 

neformalne skupine ali drugih institucij. Lahko je član/ica 

vodstva organizacije, lokalni voditelj oz. voditeljica, vodja 

projektnih skupin ipd.  

  

2. POGOJI ZA SODELOVANJE: NAJ 

PROSTOVOLJSKI PROJEKT - NAJ MLADINSKI 

PROJEKT 2018  

 Pri prijavljenih projektih ni nujno, da je bila 

prijavljena aktivnost že pred oz. ob izvedbi 

poimenovana kot "projekt", pač pa gre za 

organizirano in običajno skupinsko aktivnost z 

določenimi nameni oz. cilji.  

 Predlagatelj mora biti ključni organizator oz. 

izvajalec oz. nosilec prijavljenega projekta, in s tem 

tisti, ki ima o projektu tudi največ  informacij. Če gre 

za projekt, ki je potekal v okviru določene 

organizacije ali institucije, je zaželeno, da je 

predlagatelj ta organizacija oz. institucija, in ne kateri 

od sodelujočih posameznikov. Predlagatelj projekta 

je tisti, ki lahko ob koncu natečaja dobi priznanje 

za izvedbo projekta oz. za osrednjo vlogo v projektu. 

Če je pri projektu sodelovalo več popolnoma 

enakovrednih institucij, to označite v prijavnici. 

Predlagatelj je lahko pravna ali fizična oseba ali 

skupina oseb; torej posameznica oz. posameznik, 

neformalna skupina, društvo, mladinski svet,  zavod, 

ustanova ali katerakoli druga zasebna ali javna 

institucija. 

 Prijavi se lahko projekt, pri katerem je prostovoljsko 

delo bistveno prispevalo k izpeljavi oziroma kvaliteti 

izvedbe projekta; ni pa nujno, da je bil projekt v celoti 

izveden s prostovoljskim delom.  

 Projekt se je moral zaključiti v letu 2018, četudi se je 

začel v letu 2017 ali še prej. 

 Predlagatelj mora izpolniti priloženi obrazec – 

prijavnico za projekte, ki jo lahko prejme po navadni 

ali elektronski pošti (prostovoljec@mss.si) ali poišče 

na spletni strani www.mss.si.  

 Prijavnici lahko priložite dokazila o izvedenem 

projektu; zaželene priloge so fotografije, medijske 

objave, spletne objave, izjave in mnenja udeleženih v 

projektu idr. dokazila o aktivnostih.  

 Prijava je lahko izločena kot neveljavna, če se 

predlagatelj ne drži omejitev znakov, če ne izpolni 

vseh obveznih rubrik v prijavnici ali če prijavnica ne 

vsebuje zahtevanih podpisov.  

Pojasnilo: Mladinski projekt (v okviru tega razpisa) je 

prostovoljski projekt, pri katerem je večina sodelujočih 

prostovoljcev mladih (starih med 15 in 29 let).  

 

3. IZBIRA NAJBOLJŠIH: O izbiri naj prostovoljk, 

prostovoljcev, mladinskih voditeljev in projektov bo na 

podlagi prispelih prijav odločala strokovna komisija, 

sestavljena iz predstavnic oz. predstavnikov institucij, 

http://www.mss.si/


 

44 

Novice iz Državnega zbora 

15 

povezanih s promocijo prostovoljstva. Kot kriterij 

odločanja bodo komisiji služili dosežki posameznikov – 

rezultati njihovega dela, njihove odgovornosti, trajanje 

prostovoljskega dela, samostojnost in samoiniciativnost, 

aktivna participacija (v kolikšni meri so bili prostovoljci 

soustvarjalci) pri delu, vpliv prostovoljskega dela oz. 

projekta na širjenje prostovoljstva, vpliv na organizacijo in 

druga okolja, v katerih je delo potekalo. Odločitev komisije 

je dokončna. Komisija si pridržuje tudi pravico, da podeli 

posebna priznanja izven navedenih kategorij in da v 

posamezni kategoriji ne podeli naziva, če presodi, da je 

število ali kvaliteta prijav prenizka. Sestava komisije, ki bo 

izbrala nosilca naziva Naj mladinski voditelj in Naj 

mladinski projekt, se bo razlikovala od tiste, ki bo odločala 

o izbiri v ostalih kategorijah.  

  

4. ROK IN NAČIN PRIJAVE: Prijavnice naj bodo zaradi 

berljivosti izpolnjene v e-obliki (preko računalnika in ne 

ročno), če je mogoče, ni pa pogoj za prijavo. Prijavnice 

skupaj z morebitnimi prilogami pošljite najkasneje do 

petka, 29. marca 2019, in sicer: 

 po e-pošti na naslov prostovoljec@mss.si; prijava bo 

postala veljavna, ko dobite s tega e-naslova 

potrditveno sporočilo (če pošiljate prijavo iz tujine, 

mora biti v celoti poslana preko e-pošte.); ali  

 priporočeno po pošti znotraj Slovenije na Mladinski 

svet Slovenije, Dunajska 5, 1000 Ljubljana; velja 

slovenski poštni žig – žigosano najkasneje na datum 

roka za prijave; na ovojnici (kuverti) mora pisati 

"PROSTOVOLJEC LETA 2018".  

Zaželeno je, da vsaj prijavnice (ne pa nujno tudi priloge) v 

vsakem primeru pošljete po e-pošti.  

  

5. ZAKLJUČNA PRIREDITEV IN PRIZNANJA: 

Zaključna prireditev natečaja, na katero bomo povabili vse 

prijavljene posameznike in njihove mentorje oz. nosilce 

projektov, bo predvidoma potekala v juniju. Na prireditvi 

bomo podelili naj nazive, priznanja in nagrade; slednje 

bodo predvsem simbolične narave. Priznanja za 

sodelovanje bodo prejeli vsi veljavno prijavljeni 

posamezniki in projekti.  

  

6. NE POZABITE!: Promocija prostovoljstva in 

mladinskega dela je ključni namen natečaja in z njim lahko 

pomagamo pohvaliti in vzpodbuditi prostovoljstvo tudi pri 

vas, v vaši organizaciji.  

  

Več informacij lahko najdete na www.mss.si, po e-pošti 

(prostovoljec@mss.si) oz. na tel. številki 01 425 60 55 – 

Tanja Baumkirher. Zaradi narave našega dela in velikega 

zanimanja za projekt je zaželeno predvsem komuniciranje 

po e-pošti.  

  

Anja Fortuna, l.r. predsednica MSS 

 

 

 

 

 

Odločil sem se, da vam bom mesečno predstavljal svoje 

delo v Državnem zboru, predvsem pa vam podajal 

informacije o dejavnostih oz. dogodkih, ki se neposredno 

navezujejo na Savinjsko dolino. 

 

Ker je naša stranka v opoziciji, ne morem neposredno 

vplivati na sprejem zakonodaje. Vseeno pa sem tedensko v 

stiku z različnimi ministri, državnimi sekretarji in ostalimi 

odločevalci. Sem tudi član Odbora za infrastrukturo, okolje 

in prostor Državnega zbora RS in lahko predlagam številne 

za Savinjsko dolino pomembne in potrebne investicije. 

Savinjska dolina je bila že od leta 2008 brez poslanca, zato 

nismo imeli veliko investicij na državnem cestnem in 

vodnem omrežju. Prvi rezultati in zagotovila ministrstev 

kažejo, da bo sedaj bolje in da lahko računamo na določena 

državna sredstva.  

 

Veseli me, da se je v letošnjem rebalansu proračuna po več 

kot desetih letih našel predviden denar za izgradnjo suhega 

zadrževalnika na Merinščici. Projekt naj bi bil izveden v 

letu 2019. Za izgradnjo zadrževalnika je namenjenih 1,5 

milijonov evrov. Suhi zadrževalnik naj bi po izračunih 

zagotovil poplavno varnost za približno polovico Spodnje 

Savinjske doline. Poleg zadrževalnika so predvideni tudi 

drugi protipoplavni ukrepi. Za izdelavo vodne študije na 

območjih Bolske in Savinje je letos namenjenih 905.000 

evrov. Celovito urejanje strug z ustreznimi protipoplavnimi 

ukrepi naj bi se na terenu začelo leta 2020, za to pa je v 

državnem proračunu predvidenih približno 48 milijonov 

evrov. 

 

Z župani občin Spodnje Savinjske doline smo obiskali 

ministra za okolje in prostor Jureta Lebna, o katerem pa 

bom več poročal v naslednji objavi v mesecu marcu.  

 

Stekli so tudi pogovori na Ministrstvu za infrastrukturo. 

Pristojne sem spomnil na poškodovano državno cesto med 

Ločico in Šentrupertom. Ministrstvo za infrastrukturo tako 

letos načrtuje njeno rekonstrukcijo na treh odsekih v 

skupini dolžini približno štirih kilometrov. Boljši časi pa se 

obetajo tudi za mostova čez Bolsko v naselju Brode. Oba 

sta resnično zelo dotrajana, preko njiju pa je celo omejitev 

hitrosti na štirideset kilometrov na uro. Obnova prvega 

mostu se bo začela leta 2020, drugega po letu 2022.  
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Obiskala nas je štorklja 
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Pričakujem pa tudi datum sestanka na Direkciji RS za ceste 

pri namestnici direktorja Ljiljani Herga, ki naju bo z 

županom Občine Vransko Francem Sušnikom, sprejela. 

 

Govora je bilo tudi o državni cesti Andraž–Polzela–

Velenje, ki je zelo dotrajana in nekatera dela že potekajo, 

tako je podpisana 

pogodba za odsek 

6,5 do 8,2 km že 

sklenjena in bodo 

dela stekla takoj po 

koncu zimske 

sezone. Za odsek 

2,7 do 4 km pa 

potekajo priprave 

na izvedbo javnega 

naročila, potem pa 

sledi še izvedba.  

 

V tem mesecu sem podal tudi zahtevo za terenski ogled 

trase 3RO od avtoceste A1 do Velenja. Pobudo sem podal 

na Odboru za infrastrukturo in Odboru za kmetijstvo. 

 

V obeh odborih je bila zahteva sprejeta, zato bomo v 

mesecu marcu šli na teren in si pogledali obe trasi. 

  

 

V NSi predlagamo, da bi si člani odborov na terenu ogledali 

potek predvidene trase F2-2 med Velenjem in 

Šentrupertom, prav tako pa bi si ogledali traso F6 med Arjo 

vasjo in Velenjem. Civilna iniciativa Braslovče in številni 

strokovnjaki opozarjajo, da je predvidena trasa (F2-2) 

daljša, za okoli 200 milijonov evrov dražja od drugih 

različic, obenem pa uničuje najboljšo 

kmetijsko zemljo in je prometno 

neučinkovita. Člani odbora se bodo s 

terenskim ogledom neposredno seznanili z 

razmerami na tem območju in z vsemi 

posledicami, ki jih prinaša gradnja po trasi 

F2-2. 

 

Ministru za zdravje Samu Fakinu in 

ministrici za delo, družino, socialne zadeve 

in enake možnosti Kseniji Klampfer sem 

konkretno predstavil težave, s katerimi se 

soočajo otroci s posebnimi potrebami in njihovi starši. 

Zbiramo zamaške in star papir, pošiljamo SMS sporočila, 

zbiramo sredstva, da bi pomagali pomoči potrebnim, 

namesto da bi država za te ljudi poskrbela sama. Od 

ministrov pričakujem tudi rešitve, da pa ne bosta pozabila, 

ju bom na ta problem spet opomnil čez pol leta in ju 

vprašal, kaj sta spremenila na bolje. 
 

 

 

 

 

Aleksander Reberšek 

 
 

 

 

 

S privoljenjem srečnih mamic in ponosnih očkov razglašamo prihod novorojenčkov: 

 
 

 

 17. januarja se je rodil 52 cm velik in 4382 g težek deček Tadej staršema Tanji   

     Hribar in Dejanu Šalamonu iz Miklavža pri Taboru. 

 30. januarja se je rodil 50 cm velik in 3120 g težek deček Leon staršema Anni   

     Vozlič in Michaelu Strniši iz Kaple. 

 

ISKRENE ČESTITKE OB VESELEM DOGODKU! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Povabilo k vpisu v Vrtec Tabor za šolsko leto 2019/2020 
 

Vpis predšolskih otrok NOVINCEV v programe za otroke od 1. do 5. leta starosti bo potekal od ponedeljka, 25. 3., do 

petka, 29. 3. 2019.  

 

V petek, 29. 3., bo vpis možen v Vrtcu Tabor od 8.00 do 14.00, od ponedeljka, 25. 3., do četrtka, 28. 3. 2019, pa v 

pisarni Vrtca Vransko - Tabor (zgradba Vrtca Vransko) vsak dan od 8.00 do 14.00, po predhodni najavi na št. (03) 703 23 

Iz vrtca in šolskih klopi 
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92 pa tudi izven tega termina. V petek, 29. 3. 2019, ste vabljeni na dan odprtih vrat, ki bo potekal v igralnicah vrtca od 

9.00 do 10.00. 

 

Zaradi lažje organizacije dela in oblikovanja skupin ste k vpisu vabljeni tudi tisti starši otrok, ki se nam nameravate 

pridružiti med šolskim letom 2019/2020. 

 

EVIDENČNI VPIS (za otroke, ki naš vrtec že obiskujejo) bo potekal od  ponedeljka, 18. 3., do petka, 22. 3. 2019. Starši 

prejmejo prijavnico v oddelku, ki ga obiskuje njihov otrok, in jo tja tudi vrnejo. 

 

In še dva napotka: 

- Otroka vpišejo starši osebno s prijavnico, ki jo dobijo brezplačno v vrtcu ali si jo predhodno natisnejo s spletne strani 

vrtca. 

- Ker prijavnica vključuje tudi podatke: davčna številka staršev in otrok, EMŠO za otroka in starša, telefonske številke, 

na katere so starši dosegljivi v času otrokovega bivanja v vrtcu, elektronski naslov, priporočamo, da te podatke 

prinesete s sabo. 

STARŠI NOVINCEV PREJMEJO ODGOVOR 

NAJKASNEJE DO KONCA MESECA JUNIJA 2019 

(za otroke, ki se nam bodo priključili 1. 9. in bodo takrat 

izpolnjevali pogoj starosti najmanj 11 mesecev). 

                                                                                                                         

Veselimo se sodelovanja z vami! 

Vrtec Tabor 

 
 

Kulturni dan v Vrtcu Tabor 
 

S slovensko kulturo in kulturno dediščino intenzivno seznanjamo otroke že v vrtcu. Zavedamo se njenega pomena in vpliva 

na celovit razvoj otroka. Zato smo tudi letos kulturni praznik obeležili s kratko izobraževalno predstavo o nastanku 

slovenske zastave. Ob koncu predstave 

smo poslušali Zdravljico, sledil je 

nastop vseh skupin našega vrtca. Tako 

smo uživali ob ljudskih plesih Mlinček 

in Prepoljska, ustvarjalnih plesih 

Iščemo hišico, gibalni igri Čebele, 

himni Vrtca Tabor in pesmi Drevo, ki 

so jo otroci ponazorili z gibi.  

 

Eva: »Všeč mi je bilo, ko smo poslušali 

himno.« 

Gloria: »Všeč mi je bila zastava, ker jo 

poznam.« 

Ana: »Všeč so mi bile stare stvari, 

skodelica.« 

 

Laura Fekonja in Anuška Križnik 

 
 

 

 

 

Moj svet domišljije 
 

Na gori živi zmajčica s tigrom. Ljudje ju občudujejo, ker sta borca proti zlu. Imata mladiča, ki je pol zmaj in pol tiger. 

Njegova najboljša prijateljica je zlata ptica. Nekega dne sta odšla na sprehod v čarobni gozd. Na jasi sta zagledala hišico 

iz sladkarij. V njej je živelo sedem palčkov. Pekli so črn, bel in koruzni kruh. Njihove pomočnice so bile majhne miške … 

 

Takšen je moj svet domišljije. V njem živim v prostem času. Takrat se vse vrti okoli pravljic, mitov in legend. In takrat ne 

slišim nikogar. 

 

Tevž Mlakar, 3. C 
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Zgodba moje družine 
 

Meni je ime Diana, atiju Denis, mamici Katja, sestri pa Nastja. Ona mi včasih pomaga pri domači nalogi. Imamo tudi šest 

mačk in enega psa. Mačkam je ime Olaf, Elza, Gagarin, Bojaka ter Nebojaka in Kuro. Psu je pa ime Bilbo. 

  

Božič in novo leto smo praznovali skupaj. S sestro sva šli v gozd. Z mamico sva okraševali sobo in si gledali film. Mami je 

za božič želela lepo risbo, ati nov avto, Nastja pa tišino. Jaz pa ne vem.  

 

Diana Konovalova, 3. C 

 

Moj bord 
 

Tako zelo sem si želela bord, da je mojo željo uslišal Miklavž in mi ga prinesel. Moj bord je lepe modre barve in na njem je 

narisan mali polarni medvedek, ki spušča papirnatega zmaja. Zdaj sem potrebovala samo še sneg, da preizkusim svoj bord. 

 

In res. Kmalu zatem ko sem dobila bord, je zapadel sneg. V soboto, 15. decembra 2018, sem se z družino odpeljala na 

Golte, kjer je smučišče že obratovalo. Ker zelo uživam v bordanju, sem bordala celo popoldne. Proti koncu popoldneva 

sem morala počasi zaključiti z bordanjem, zato mi je oči naročil, naj se spustim samo še dvakrat, vendar nisem upoštevala 

očijevega navodila, temveč sem se spustila še štirikrat. 

 

Priznam, da sem nekajkrat padla, vendar ni bilo nič hujšega. Mislim, da bom sedaj pozimi v prostem času večkrat bordala 

kot smučala. Golte so odlične za smučanje, bordanje in sankanje. Ta dan mi je bil tako všeč, da bi ga z veseljem ponovila. 

 

Ella Vecej, 3. C 
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Pohod 50 + v januarju 
 

Po poteh naše občine hodimo že sedmo leto. Ponovno nas je v torek, 29. januarja 2019, osrečil lep, a precej mrzel dan. Kar 

lepa četica pohodnikov nas je zakorakala iz Tabora skozi novo naselje na Nograde, potem do stare šole v Loke in do 

Ropreta. Tu smo krenili še proti kmetijam Ramšak, Ribar in na naše izhodišče v Tabor.  

 

Polni pozitivne energije in dobre volje smo uspešno zaključili to dvourno druženje. Spodbudno je bilo videti tudi nove 

obraze in vabljeni še ostali, da se nam pridružite. 

 

Srečno do prihodnjič! 

                                                                                Društvo upokojencev Tabor 

 

Valentinov ples, eden izmed večjih dogodkov v občini, je uspešno za nami! 
 

Večmesečno organiziranje, 

ki vrhunec doseže v 

začetku februarja z 

okraševanjem dvorane, 

pripravo bara ter 

pogostitvijo gostov, vsako 

leto predstavlja precejšen 

izziv, katerega pa se mladi 

ne ustrašimo! Nasprotno, 

lotimo se ga z veliko 

zagnanostjo, inovativnostjo 

in željo po nadgraditvi 

prejšnjega Valentinovega 

plesa. To je čas, ko člani 

resnično stopimo skupaj, 

saj vsakdo izmed nas 

prispeva delček k celoti.  

 

Tako smo v soboto, 16. februarja 2019, organizirali že 21. 

Valentinov ples, na katerem je za odlično plesno glasbo 

poskrbel ansambel Savinjski kvintet. Po otvoritvenem plesu je 

sledila večerja, temu pa ples do jutranjih ur. Zahvala za odlično 

pripravljeno večerjo gre Hiši Lisjak: najlepša vam hvala za 

vašo prijaznost in pomoč.  

 

Nazadnje hvala VAM, OBISKOVALCI, ki pridete na ples! 

Vaša udeležba nam daje vedeti, da vam ni vseeno za delovanje 

Aktivnosti naših društev 
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mladih v občini. Vaši nasmehi, odlično vzdušje in pohvale pa potrjujejo, da naš trud in vložen čas nista bila zaman! 

 

Naj vas ob tej priložnosti povabimo, da nas obiščete 30. marca na Regijskem kvizu Mladi in kmetijstvo, ki ga prirejamo v 

Domu krajanov Tabor, kjer bo poskrbljeno za hrano in pijačo ob spremljavi žive glasbe.  

 

Vaš DPM Tabor 

 

 

 

Ki si ga Devica od Svetega Duha spočela 
 

Mesto Nazaret je po vsem svetu že dva tisoč let znano po 

dogodku, o katerem poroča evangelist Luka in ki se ga 

spominjamo trikrat na dan, zjutraj, opoldne in zvečer, ko se 

iz cerkvenih zvonikov oglasijo zvonovi in molimo angelovo 

češčenje. Nekdaj je skorajda vsak 

kristjan ob zvonjenju trikrat na dan 

dejansko za trenutek odložil svoje delo 

in zmolil tri zdravamarije z vzklikom, 

ki kratko označuje vsebino skrivnosti 

Gospodovega oznanjenja. 

 

Preprosta nazareška deklica Marija je 

pristala na povabilo Božjega poslanca 

nadangela Gabrijela, da postane mati učlovečenega Božjega 

Sina. Izrekla je za človeštvo najpomembnejši »da« in s tem 

se je začel uresničevati Božji načrt odrešenja.  

 

Spočetje Device Marije je mnogim nerazumljivo in 

nedoumljivo. Celo Devici Mariji sami ni bilo jasno in je 

vprašala: »Kako se bo to zgodilo, ko ne poznam moža?« 

Angelov odgovor je jasen: »Sveti Duh bo prišel nadte in 

moč Najvišjega te bo obsenčila.«  

 

Sveti Duh je bil poslan, da posveti telo Device Marije in ga 

naredi rodovitno, da postane bivališče učlovečeni Besedi, 

Gospodova palača, Njegov tabernakelj, Njegovo 

domovanje, kot pravi sv. Frančišek Asiški. 

 

Pravzaprav je tudi danes vsaka nosečnost poseben Božji dar 

in vsaka mati zibelka ter hkrati tabernakelj novega 

življenja. Koliko parov si želi nosečnosti, pa je ni in ni. 

Kristjani verujemo, 

da je življenje 

najprej Božji dar. 

Zato ga spoštujemo 

od njegovega 

spočetja do njegove 

naravne smrti. 

 

Po Marijinem materinstvu je posvečeno materinstvo vseh 

mater sveta, zato na ta praznik obhajamo krščanski 

materinski dan. O vzvišenem poklicu matere govori tudi 

poslanica, ki so jo škofje naslovili na žene ob koncu 

drugega vatikanskega koncila: »Žene, vaša poklicanost je, 

da varujete domače ognjišče, da ljubite vire življenja, da 

imate srce za novi rod! Priče ste skrivnosti začetkov 

življenja. Roteče vas prosimo, da predvsem skrbite, da se 

ohrani človeški rod.«  

 

Biti mama ni poklic, ampak še več, je poklicanost, 

poslanstvo, ki ga je Bog zaupal ženski. Če na svetu ne bi 

bilo mam, bi naš svet bil ena sama pustinja, hladna in 

mračna.  

 

Praznik Gospodovega oznanjenja praznujemo 25. marca. 

To je razdalja devetih mesecev do Njegovega rojstva, 25. 

decembra. 

 

V Sloveniji se je po 2. svetovni vojni praznovanje 

materinskega dne umaknilo mednarodnemu dnevu žensk, 8. 

marcu. V zadnjem desetletju 20. stoletja pa se je znova 

začel obeleževati. Materinski dan je posvečen izkazovanju 

pozornosti, hvaležnosti in priznanje materam za njihovo 

poslanstvo.                                                      

 

Marec 2019, v Župniji Sv. Jurij ob Taboru 

 

Četrtek, 28. februar, je četrtek pred prvim petkom v 

mesecu marcu. To je dan molitve za duhovnike, njihovo 

stanovitnost in svetost. V naši župniji še 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, 1. marec, 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. 

Pokličite ga na tel. št.: 040 429 894.         

       

Ne bojte se Najsvetejšega. Ne prinaša bolečin ali smrti, 

temveč upanje in tolažbo.  

 

Sobota, 2. marec, molitev pred kipom fatimske Marije za 

družine. Z molitvijo bomo pričeli 30 minut pred večerno 

sveto mašo in se z njo izročali brezmadežnemu Marijinemu 

srcu. To bo tretja izmed petih prvih sobot v letu 2019, ki jo 

Iz domače župnije 
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bomo opravili v naši župniji. Sledili bosta še prva sobota v 

aprilu in maju 2019. Lepo vabljeni. Januarsko prvo soboto 

smo se posvetili fatimski Mariji, februarsko smo molili za 

mir: mir v našem srcu, naši družini, župniji, občini, državi, 

mir na svetu, v marcu pa bomo molili za družine. 

 

Sobota je že od 9. stoletja dalje Marijin dan. Je spomin na 

blaženo Devico, njeno materinsko držo in držo učenke, ki je 

na veliko soboto, ko je Kristus ležal v grobu, bila edina 

močna v veri in upanju ter je edina med vsemi učenci 

čuječe pričakovala Gospodovo vstajenje. 

 

Poleg češčenja Matere Božje je opravljanje prvih sobot v 

mesecu predvsem v tem, da z namenom zadoščevanja za 

grehe človeštva, prejmemo zadostilno obhajilo. To je že 

pred Fatimo, kjer se je Marija prikazovala pastirčkom 

(Jacinti, Frančeku in Luciji), zelo priporočal papež Pij X. 

Marija posebej priporoča molitev rožnega venca, saj je ob 

vsakem prikazanju naročila: »Molite vsak dan rožni venec, 

da boste izprosili svetu mir in konec vojne.« Še posebej pa 

je pobožnost petih prvih sobot Marija naročila fatimski 

vidkinji Luciji 10. decembra 1925 v Pontevedri v Španiji in 

za nagrado obljubila srečno smrt.  

 

6. marec, pepelnica, začetek svetega postnega časa 2019. 

Pepelnica je sreda po pustnem torku. Je premakljiv praznik 

katoliškega koledarja. Praznuje se 46 dni pred veliko nočjo. 

Na pepelnico se pri sveti maši opravlja obred pepeljenja. 

Vsakega, ki pristopi k obredu pepeljenja, duhovnik pokriža, 

blagoslovi s pepelom, pridobljenim s sežigom 

blagoslovljenih oljčnih vejic in izgovori besede: »Spominjaj 

se, da si prah in da se v prah povrneš!« Ali pa: »Spreobrni 

se in veruj Evangeliju!« Lepo vabljeni k pepelnični sveti 

maši. 

 

Pepelnica je prvi dan 40-dnevnega postnega časa. Postni 

čas je čas, ko se kristjani trudimo v svoji veri živeti še bolj 

iskreno, vdano in pogumno. To je čas, ko kristjani 

poskušamo svoje slabosti še bolj vztrajno premagovati in 

premagati. To je čas, ko kristjani še bolj začutimo 

solidarnost do bližnjega v stiski. To je čas, ko se kristjani 

trudimo pomiriti s preteklostjo in polno zaživeti sedanjost 

in prihodnost. To je čas, ko kristjani še več in bolj vztrajno 

molimo. To je tudi čas, ko se kristjani ob petkih pri jedi 

vzdržimo mesa, na pepelnico in veliki petek pa tudi polnim 

obrokom hrane. 

 

8.‒10. marec, kandidati za birmo (8. in 9. razred 

veroučencev) bodo odšli na duhovne vaje. Kot je že v 

navadi, bodo odšli peš v Marijo Reko. V planinski koči 

bodo konec tedna preživeli pod duhovnim vodstvom 

animatorke in voditeljica referata za katehezo v nadškofiji 

Maribor, Frančiškove laične sestre Fani Pečar. 

 

19. marec, godovni dan sv. Jožefa, moža Device Marije, 

Jezusove matere in Jezusov skrbnik. Jezusu ni bil oče po 

telesu, bil pa mu je skrben oče po srcu in ljubezni. 

Evangelij povzema njegovo svetost v eno samo besedo, ko 

pravi, da je bil »pravičen«. Sv. Jožefa je Jezus, druga Božja 

oseba, klical za očeta. Zato je sv. Jožef še posebej zavetnik 

očetov. Prepričani smo, da je Jožef umrl v naročju Marije in 

Jezusa. Zato je tudi priprošnik za srečno zadnjo uro. Je tudi 

zavetnik delavcev in družin. K njemu molimo s številnimi 

posvetilnimi molitvami, pa tudi s petindvajsetimi vzkliki v 

litanijah sv. Jožefa. Še posebej vabljeni očetje, da se mu 

priporočate.  

 

25. marec, Gospodovo oznanjenje, je Gospodov in 

Marijin praznik. Na ta praznik slavimo Kristusovo 

učlovečenje in Marijin pristanek, da se Kristus učloveči pod 

njenim srcem. Lepo povabljeni k praznični sveti maši.  

 

Vida Slakan 
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Občinski test hoje v Taboru 

 
Center za krepitev zdravja Spodnje Savinjske doline, ki deluje v okviru Zdravstvenega doma Žalec, v sodelovanju z 

Občino Tabor organizira Občinski test hoje, ki bo 28. 3. 2019 od 16.00 do 18.30, na lokaciji nove občinske sprehajalne 

poti.  

 

Vljudno vabljeni vsi, ki jih zanima, kakšna je vaša telesna zmogljivost oz. pripravljenost.  

 

Na delavnici bodo udeleženci pod strokovnim vodstvom opravili enega izmed treh preizkusov (test hoje na 2 kilometra, 

6 minutni preizkus hoje ali 2 minutni preizkus stopanja na mestu). Strokovnjaki jim bodo glede na dobljene rezultate 

svetovali, kakšno telesno aktivnost izbrati, da bo koristila njihovemu zdravju. 

 
 

 

 

 

 

 

 

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.« 

 

Rok Repas, Center za krepitev zdravja Spodnje Savinjske doline 

 

 

 

 

 

Društvo podeželske mladine Tabor,  

v sodelovanju z KGZS, 

Vas vabi na 

 

regijski kviz Mladi in kmetijstvo, 

ki bo 30. 3. 2019, ob 17. uri 

v Domu krajanov Tabor. 

 

Poskrbljeno bo za hrano in pijačo ob ritmu žive glasbe! 
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Poslovili so se 

Fotokotiček 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAHVALA 

 

Ob izgubi dragega moža, očeta, dedija, brata in strica Franca Lopana iz Črnega Vrha se svojci najlepše zahvaljujemo za vsa 

izrečena sožalja, sveče in cvetje, za darovane maše ter darove, ki ste jih namenili za cerkev.  

 

Hvala vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, ki so nam v teh mesecih stali ob strani, nas opogumljali s pozitivnimi 

besedami in hvala vsem, ki ste ga obiskovali v bolnišnici.  

 

Zahvaljujemo se tudi dr. Petru Strouhalu za nudenje prve pomoči na domu ter osebju Splošne bolnišnice Celje, ki so zadnje 

tri mesece skrbeli zanj. Hvala tudi župniku g. Alojzu Pirnatu za ganljive besede v cerkvi, govorniku g. Dušanu Banku, 

pevcem okteta Savinja ter Pogrebni službi Ropotar. 

 

Še enkrat hvala, ker ste ga v tako velikem številu pospremili k večnemu počitku.  

 

Bolezen ne izbira ne ure ne dneva, tiho vzame, tisto, kar je najdražje, a v srcu spomin ostaja za vedno… 

 

žalujoči žena Cilka ter sinova Damjan in Franci z družinama 

 

 

 

 
 

KOVČETOVA HOSTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Saša Zidanšek Obreza 

 

Spomin je kot pesem, ki v srcih odzvanja, 

spomin je kot cvet, ki nenehno poganja, 

spomin je svetloba, ki dušo obliva, 

spomin je ljubezen, ki v srcih prebiva! 
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Oglasi 

... in še modrosti naših babic 
 Če je v sušcu zemlja preveč pila, bo poleti manj dobila. 

 
 

 
 

 
 

 Suščev prah in kup zlata, iste vrednosti oba.  
 

 Če da Rupert (27. 3.) lepe dni, se seno lahko suši. 
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NAPOVEDNIK DOGODKOV V OBČINI VRANSKO – MAREC 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

DATUM URA PRIREDITEV / DOGODEK KJE ORGANIZATOR 

NEDELJA, 

3. 3. 
15.00 OTROŠKA MAŠKARADA 

Dom krajanov 

Tabor, 

dvorana 

Turistično društvo Tabor 

(041 393 828) 

SOBOTA, 

9. 3. 
8.00‒

13.00 

SEJEM STARODOBNIKOV, 

DELOV IN OPREME 

Inotrak, d. o. o. 

Kapla 16 

Steyr klub Savinjske 

doline 

(041 620 270) 

SOBOTA, 

9. 3. 
19.00 

40. LETNI OBČNI ZBOR 

PLANINSKEGA DRUŠTVA TABOR 

Dom krajanov 

Tabor, dvorana 

Planinsko društvo Tabor 

(031 604 429) 

ČETRTEK, 

14. 3. 
9.00 

KROŽEK 

BIODINAMIČNO KMETOVANJE 

Občina Tabor, 

sejna soba 

Kmetijsko gozdarski 

zavod, Izpostava Žalec 

(041 498 266) 

DATUM PRIREDITEV KRAJ ORGANIZATOR 

2. 3. 2019 

14.00 
VRANSKI PUSTNI KARNEVAL Trg Vransko 

Klub mladih Vransko 

(040 339 977) 

3. 3. 2019 

5.00 

ENODNEVNI SMUČARSKI IZLET V 

GERLITZEN/OSOJŠČICA 

odhod izpred športne 

dvorane 

ZKTŠ Vransko 

(041 238 749) 

5. 3. 2019 

10.00 

BRALNO DRUŽENJE S STANOVALCI 

DOMA 
Naš dom 

Občinska knjižnica Vransko 

(03 703 12 80) 

8. 3. 2019 

19.00 

Monokomedija 

50 ODTENKOV ŽENSKE 
Kulturni dom Vransko Talija gledališče 

14. 3. 2019 

17.00 
PROSLAVA OB MATERINSKEM DNEVU Športna dvorana 

Osnovna šola Vransko - 

Tabor 

(03 703 23 77) 

15. 3. 2019 

18.00 

Predstavitev knjige Vikija Grošlja 

NAJVIŠJI VRHOVI CELIN 

Občinska knjižnica 

Vransko 

Občinska knjižnica Vransko 

(03 703 12 80) 

16. 3. 2019 

19.30 

Gledališki abonma in izven 

PACIENTI V ČAKALNICI 
Kulturni dom Vransko 

ZKTŠ Vransko 

(031 210 298) 

19. 3. 2019 

10.00 
BRALNO DRUŽENJE S STANOVALCI 

DOMA 
Naš dom 

Občinska knjižnica Vransko 

(03 703 12 80) 

19. 3. 2019 

18.00 

PRAVLJIČNA URA S 

POUSTVARJANJEM 

Občinska knjižnica 

Vransko 

Občinska knjižnica Vransko 

(03 703 12 80) 

22. 3. 2019 

18.00 

Odstiranja znanj prednikov na obisku, 

predavanje Marka Hrena 

DUHOVNO VODSTVO V SLOVENIJI 

NEKOČ IN DANES 

Kulturni dom Vransko 
Občina Polzela s partnerji 

(041 823 927) 

23. 3. 2019 

10.00 

Otroški abonma in izven 

ČAROBNOST BLEJSKEGA JEZERA 
Kulturni dom Vransko 

ZKTŠ Vransko 

(031 210 298) 

30. 3. 2019 

19.30 

Monokomedija 

PROFESOR KUZMAN MLAJŠI 
Kulturni dom Vransko 

ZKTŠ Vransko 

(031 210 298) 

Koledar dogodkov in prireditev – marec 2019 
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PETEK, 

15. 3. 
18.00 

PREDAVANJE DARIA CORTESA: 

UŽITNE DIVJE RASTLINE 

SAVINJSKE DOLINE 

Občina Tabor, 

sejna soba 

Občina Polzela 

(040 595 541) 

ČETRTEK, 

21. 3. 
10.00 

PREDAVANJE ANDREJE ŽOLNIR: 

PRIGLASITEV DOPOLNILNE 

DEJAVNOSTI IN UREDITEV 

PROSTOROV 

ZA OPRAVLJANJE  DEJAVNOSTI 

Občina Tabor, 

sejna soba 

Kmetijsko gozdarski 

zavod, Izpostava Žalec in 

Turistično društvo Gušt 

Tabor 

(041 543 396) 

ČETRTEK, 

21. 3. 
17.00 

PRIREDITEV 

NASMEH ZATE 

Dom krajanov 

Tabor, 

dvorana 

POŠ Tabor 

(041 724 386) 

PETEK, 

22. 3. 
16.00 

PREDAVANJE METE VRHUNC: 

S STEINERJEM DO 

RAZUMEVANJA ZABLOD 

ZNANOSTI IN VLOGA KMETA 

KOT ZDRAVNIKA 

Občina Tabor, 

sejna soba 

Društvo Ajda Štajerska 

(031 328 826) 

TOREK, 

26. 3. 
17.00 

PROSLAVA 

OB MATERINSKEM DNEVU 
Dom krajanov, 

dvorana 

Vrtec Tabor 

(070 569 604) 

TOREK, 

26. 3. 
18.00 

PRAVLJIČNA URICA 

S POUSTVARJANJEM 

Občinska 

knjižnica Tabor 

Medobč. spl. knjižnica 

Žalec 

(03 712 12 52) 

TOREK, 

26. 3. 
19.00 

KOŠARKARSKA TEKMA 

STARI‒MLADI 

Dom krajanov 

Tabor, 

dvorana 

ŠD Partizan Tabor 

(031 895 542) 

ČETRTEK, 

28. 3. 
16.00 

TEST HOJE PO PEŠPOTI 

Z MERITVAMI 

Pešpot 

Tabor‒Ojstriška 

vas 

ZD Žalec, Center za 

krepitev zdravja  SSD 

(031 232 757) 

PETEK, 

29. 3. 
18.00 

SKUPŠČINA 

GASILSKE ZVEZE ŽALEC 
Dom krajanov 

Tabor, 

dvorana 

GZ Žalec 

(041 783 135) 

SOBOTA, 

30. 3. 
17.00 

REGIJSKI KVIZ 

MLADI IN KMETIJSTVO 

Dom krajanov 

Tabor, 

dvorana 

Društvo podeželske 

mladine Tabor 

(070 321 516)               
 

               »Mirna vest je najboljše zglavje.« 
 (Slovenski pregovor) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOLOFON 

 

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.obcina-

tabor.si. 

Naklada: 580 izvodov – BREZPLAČNO. Tisk: Tiskarna Koštomaj, d. o. o. 

Fotografije v tokratni izdaji Novic: Občina Tabor, internet, T. Tavčar, Naš dom 

Vransko, MSK Žalec, ČZS, Aleksander Reberšek, Vrtec Tabor, POŠ Tabor, Center 

za krepitev zdravja SSD, DU Tabor, DPM Tabor, TD Tabor, družina Lopan, Saša 

Zidanšek Obreza 
 

CENIK OGLASOV 

 

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 

 

Objava oglasa za 

DOMAČE 

SUBJEKTE 

1/1 stran 90 € 63 € 

1/2 strani 50 € 35 € 

1/4 strani 35 € 24,50 € 

1/8 strani  15 € 10,50 € 

 


