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Pozdrav urednice izpod Krvavice  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mnogi se sprašujejo, kje so prave zime, takšne kot so bile včasih. Sneg pogrešajo predvsem otroci in komaj čakajo, da 

bi se lahko posvetili raznim vragolijam, ki jih je mogoče početi na snegu. A počakajmo, starka zima še ni rekla zadnje 

besede, mogoče pa bo kaj snežink za pusta. Čas pustnih 

šem in veseljačenja je letos 25. februarja. Takrat bo zopet 

iz kuhinj zadišalo po slastnih krofih, otroci pa se bodo 

našemili v svojega najljubšega junaka.  

 

Veseli bodo, če se boste našemili tudi vi in skupaj z njimi 

zganjali norčije, delili smeh, veselje in pozitivno 

energijo. 

 

Vabljeni na dogodke in prireditve, ki jih pridno 

pripravljajo naša društva. 

 

Alenka Kreča Šmid, odgovorna urednica 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iz županovega kabineta 13 
 

Star pregovor pravi, da na mladih svet stoji. Tako je bilo v preteklosti in tako je danes. Najstniška okoljevarstvenica 

Greta Thunberg je lani močno pretresla svetovno javnost, glas o njeni skrbi za okolje, s tem pa za prihodnost planeta, ki 

je domovanje vseh nas in prihodnjih generacij, pa je bil tako močan, da je dala misliti marsikakšnemu Zemljanu. Ujezila 

je svetovne voditelje, kapitaliste in velike mednarodne korporacije, saj je njihovo pehanje za več in več dobička največji 

onesnaževalec. V Sloveniji se že dolgo časa ločeno zbirajo odpadki. Najprej se je začelo z ločevanjem papirja, 

nadaljevalo s plastiko in embalažo, danes pa ima posameznik ogromno možnosti, da sam čim bolj popolno ločuje tudi 

biološke odpadke, sijalke, baterije, nevarne odpadke, odslužene gospodinjske aparate in tekstilne izdelke. Nekateri v 

svojo vsakdanjo rutino vpeljujejo tudi zmanjšanje potrošnje, t. i. minimalizem. Kaj poslanstvo Grete Thunberg pomeni 

za nas, lokalno skupnost? Občina se je lani odločila, da svojim občanom ponudi financiranje odvoza azbestne kritine in 

s to prakso bo nadaljevala tudi letos. S tem varujemo taborske gozdove in bogate vodne vire, pa tudi zdravje ljudi. Prav 

tako smo lani začeli s sofinanciranjem nakupa malih komunalnih čistilnih naprav za območja, kjer ni predvidena 

izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja. Javni poziv za leti 2019 in 2020 je objavljen v nadaljevanju. Seveda skrb 

za čisto okolje pomeni tudi odstranjevanje kupčkov vaših štirinožnih prijateljev, na kar pa vas lahko opozori tudi 

medobčinski inšpektorat in redarstvo. Dostopne so vrečke in zabojniki za pasje iztrebke, zato jih pridno uporabljajte. S 

skrbjo za lepo in čisto okolje bomo dvigovali naš standard življenja.  

 

Župan Marko Semprimožnik  

 

 

 

             
 

 

 

Organizirana brezplačna strokovna vadba za starejše 

 
Obveščamo vas, da od 7. januarja 2020 vsak torek med 17.30 in 18.30 v Domu krajanov 

Tabor  poteka brezplačna organizirana vadba za starejše pod strokovnim vodstvom 

Centra za krepitev zdravja Spodnje Savinjske doline, ki deluje v okviru Zdravstvenega 

doma Žalec. 

 

Vabljeni na razgibavanje.  
 

 

 

 

 

Saša Zidanšek Obreza 

Občinska uprava sporoča in obvešča 

Iz županovega kabineta 

https://www.google.si/url?sa=i&url=https://www.bibaleze.si/moj_otrok/top-ideje-za-zimske-aktivnosti-na-prostem.html&psig=AOvVaw2IvK73uwpbgrQ3wQ_ZX7Es&ust=1579852730720000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDG--2gmecCFQAAAAAdAAAAABAE
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Dispanzer za otroke in mladostnike  
 

V ponedeljek, 13. januarja 2020, je pričel z delom Dispanzer za otroke in 

mladostnike, d. o. o., ambulanta Prebold.  

 

Občinski sveti občin Tabor, Vransko in Prebold so v letu 2019 sprejeli skupen Odlok 

o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe v zdravstveni dejavnosti na primarni 

ravni na področju otroškega dispanzerja na območju Občine Prebold, Občine Vransko 

in Občine Tabor v obsegu enega pediatra s pripadajočo ekipo. 

 

Koncesija je bila podeljena, ker Javni zavod Zdravstveni dom dr. Jožeta Potrate Žalec s sedanjo razporeditvijo pediatrov 

v okviru obstoječe mreže javne službe občanom občin Tabor, Prebold in Vransko ne more zagotoviti zadostne 

dostopnosti do zdravstvene storitve na območju navedenih občin. 

 

Koncesija je bila podeljena na podlagi javnega razpisa, na katerega je prispela ena ponudba, in sicer Dispanzerja za 

otroke in mladostnike, d. o. o., Žalec. 

 

Ambulanta se nahaja v II. nadstropju Zdravstvene postaje Prebold. 

 

Delovni čas: ponedeljek in četrtek: od 12.30 do 19.00, malica od 16.00 do 16.30, torek, sreda in petek: od 7.00 do 

13.30, malica od 10.00 do 10.30. 

 

Naročanje za preglede: med ordinacijskim časom na dan pregleda na telefonski številki 082 055 680 ali preko 

aplikacije na spletni strani www.dom-zalec.si en dan pred pregledom do 14 dni vnaprej. 

 

Zaposleni: 

Andrej Mlakar, dr. med., specialist pediatrije in otroške nevrologije, 

Aco Mladenović,dr.med., specialist pediatrije, 

Mirjam Sovič, zdravstvena tehnica. 

 

Saša Zidanšek Obreza 

 

 

Regijska štipendijska shema – Savinjska statistična regija 2019/2020 
 

V mesecu decembru 2019 je na pobudo Razvojne agencije Savinjske regije 

(RASR), d. o. o., Občina Tabor, kot že vrsto let doslej, podpisala Pismo o nameri 

za vključitev v projekt »Regijska štipendijska shema – Savinjska statistična regija 

2019/2020. Projekt je državna razvojna naloga na regionalni ravni, ki ga skladno z 

zakonodajo izvaja Razvojna agencija Savinjske regije, d. o. o. 

 

Občina Tabor je s Pismom o nameri izrazila interes za vključitev v projekt, preko katerega bo izvajala svojo 

štipendijsko politiko. Namen občine je sofinancirati 1 štipendijo za dijake v višini 25 % ob upoštevanju 

kriterijev, da sta delodajalec in štipendist iz naše občine. 

 

Na spletni strani RASR je od meseca novembra 2019 objavljen Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja 

kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko oz. študijsko leto 2019/2020: http://www.rasr.si/si/razpisi/2019/11/703-

JAVNI-POZIV-DELODAJALCEM-ZA-PRIJAVO-POTREB-PO-KADROVSKIH-STIPENDIJAH-V-SOLSKEM-

STUDIJSKEM-LETU-2020-2021. 

 

Delodajalec se na razpis lahko prijavi kadar koli med šolskim letom 2019/2020. Več informacij dobite na 

telefonski številki: (03) 589 40 94 ali na e-naslovu: mojca.sitar@rasr.si. 

 

Regijske štipendijske sheme so določene z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in z Zakonom o 

štipendiranju. Izvajanje enotnih regijskih štipendijskih shem je podrobneje določeno v Pravilniku o izvajanju enotnih 

regijskih štipendijskih shem, ki ga sprejmejo regionalne razvojne agencije.  

http://www.dom-zalec.si/
http://www.rasr.si/si/razpisi/2019/11/703-JAVNI-POZIV-DELODAJALCEM-ZA-PRIJAVO-POTREB-PO-KADROVSKIH-STIPENDIJAH-V-SOLSKEM-STUDIJSKEM-LETU-2020-2021
http://www.rasr.si/si/razpisi/2019/11/703-JAVNI-POZIV-DELODAJALCEM-ZA-PRIJAVO-POTREB-PO-KADROVSKIH-STIPENDIJAH-V-SOLSKEM-STUDIJSKEM-LETU-2020-2021
http://www.rasr.si/si/razpisi/2019/11/703-JAVNI-POZIV-DELODAJALCEM-ZA-PRIJAVO-POTREB-PO-KADROVSKIH-STIPENDIJAH-V-SOLSKEM-STUDIJSKEM-LETU-2020-2021
mailto:mojca.sitar@rasr.si
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r01/predpis_ZAKO5801.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r04/predpis_ZAKO4664.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r04/predpis_ZAKO4664.html
http://www.sklad-kadri.si/fileadmin/dokumenti/1_Razvoj_kadrov/ERSS/Pravilnik_RS_27.6.2012_cistopis.pdf
http://www.sklad-kadri.si/fileadmin/dokumenti/1_Razvoj_kadrov/ERSS/Pravilnik_RS_27.6.2012_cistopis.pdf
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Sofinanciranje kadrovskih štipendij v okviru RŠS se izvaja v sodelovanju med skladom in subjekti razvoja na regionalni 

ravni (RRA) kot nosilci RŠS, in sicer tako, da sklad preko njih za kadrovsko štipendijo, ki jo podeljuje delodajalec, 

prispeva do 50 % kadrovske štipendije, vendar največ v višini 30 % minimalne plače.  

 

S posameznim razpisom so zagotovljena sredstva za sofinanciranje štipendij od trenutnega šolskega oz. študijskega leta 

do konca izobraževanja na isti stopnji izobraževanja.  

 

Regijske štipendijske sheme delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.  

 

Saša Zidanšek Obreza 

 

 

90 let Štefanije Jevševar 
 

»Jaz sem zmerom ”fajn”,« je Štefanija Jevševar odgovorila na vprašanje, kako to, da se tako dobro drži. In res je težko 

tej gospe, ki živi na obrobju hribovitega dela naše občine, pripisati že 90 let! Koliko volje, trdoživosti, iskrivosti in 

modrosti veje iz njenih 

besed, pa tudi iz njene drže! 

Na Ptelčevo domačijo v 

Miklavžu, kjer živi s svojim 

možem Jernejem, smo jo 

prišli obiskat župan Marko 

Semprimožnik, predsednik 

taborskih upokojencev 

Milan Blatnik in 

predstavnica občine Alenka 

Kreča Šmid. Slavljenka se 

nas je iskreno razveselila, 

mi pa smo ji iz srca voščili 

vse najboljše in veliko 

zdravja ob njenem visokem 

jubileju, ki ga je praznovala 

dan po božiču. Bilo je 

veselo, jubilantka pa se je 

izkazala za odlično 

sogovornico.  

        

Pravijo, da v našem življenju ne štejejo leta, pač pa šteje življenje v naših letih. Še enkrat, gospa Štefka, vse najboljše! 

 

Alenka Kreča Šmid 

 

 

Dostop do podatkov iz prikazovalnika hitrosti ob lokalni cesti Tabor–Spodnja hosta 
 

Za prikazovalnik hitrosti »Vi vozite«, ki ga je občina v sodelovanju s podjetjem Sipronika, d. o. o., pridobila po uspešni 

kandidaturi na razpisu Javne agencije RS za varnost prometa »Prikazovalniki hitrosti 2019« in je nameščen ob lokalni 

cesti Tabor–Spodnja Hosta, smo v letošnjem letu vzpostavili tudi 

javni dostop do podatkov preko spletne strani občine: 

www.obcina-tabor.si.  

 

S klikom na sličico prikazovalnika tako lahko spremljate promet v 

številkah in v obliki grafičnih zapisov, ki prikazujejo število vozil po 

urah in hitrostih, program pa omogoča  kreiranje poročila po dnevih 

ali mesecih.  

 

Izvleček iz poročila za  obdobje:  1. 12. 2019 do 14. 1. 2020 

http://www.obcina-tabor.si/
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V tem obdobju je bilo zabeleženih 104.327 meritev oziroma 37.642 prevozov (en prevoz je lahko izmerjen večkrat). 

 

Datum 
Št. 

meritev 

Ocena št. 

prevozov 

Povprečna 

hitrost 

Najvišja 

hitrost 
V85 V50 V30 

1. 12. 2019 2.272 815 42 74 54 42 36 

2. 12. 2019 2.206 836 44 81 55 45 39 

3. 12. 2019 2.600 948 44 80 55 44 38 

4. 12. 2019 2.514 933 44 77 56 45 39 

5. 12. 2019 2.710 978 43 79 55 43 37 

6. 12. 2019 2.706 974 43 88 55 44 37 

7. 12. 2019 2.561 928 42 79 55 43 36 

8. 12. 2019 2.100 752 40 73 53 41 34 

9. 12. 2019 2.384 862 44 76 55 44 38 

10. 12. 2019 2.548 919 43 80 54 44 38 

11. 12. 2019 2.403 896 45 83 55 45 40 

12. 12. 2019 2.466 897 43 82 55 44 38 

13. 12. 2019 2.808 905 38 72 49 39 33 

14. 12. 2019 2.129 747 40 71 51 40 34 

15. 12. 2019 2.090 737 40 75 51 41 33 

16. 12. 2019 2.517 907 43 74 55 44 38 

17. 12. 2019 2.345 867 44 77 54 45 39 

18. 12. 2019 2.624 961 44 81 55 45 39 

19. 12. 2019 2.539 904 42 80 54 43 37 

20. 12. 2019 2.846 1.009 42 79 53 43 36 

21. 12. 2019 3.066 896 37 76 48 36 31 

22. 12. 2019 1.633 637 42 82 54 44 36 

23. 12. 2019 2.596 928 43 89 54 44 37 

24. 12. 2019 2.404 864 41 83 54 42 35 

25. 12. 2019 1.717 646 42 73 54 43 37 

26. 12. 2019 1.961 713 42 80 54 42 36 

27. 12. 2019 2.135 795 43 73 55 43 37 

28. 12. 2019 2.253 810 42 80 54 43 36 

29. 12. 2019 1.951 707 41 75 53 41 35 

30. 12. 2019 2.351 858 43 85 55 44 38 

31. 12. 2019 2.006 772 43 85 55 44 37 

1. 1. 2020 1.444 539 42 73 53 43 37 

2. 1. 2020 1.739 638 41 83 52 42 36 

3. 1. 2020 2.100 761 42 77 54 43 36 

4. 1. 2020 2.122 756 41 78 53 42 34 

5. 1. 2020 1.992 710 40 80 52 41 34 

6. 1. 2020 2.493 930 45 80 55 45 39 

7. 1. 2020 2.430 881 43 83 54 44 38 

8. 1. 2020 2.337 864 44 79 54 44 39 

9. 1. 2020 2.435 911 44 76 55 45 39 

10. 1. 2020 2.893 1.044 44 83 55 44 39 
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Datum 
Št. 

meritev 

Ocena št. 

prevozov 

Povprečna 

hitrost 

Najvišja 

hitrost 
V85 V50 V30 

11. 1. 2020 2.550 933 42 79 54 43 36 

12. 1. 2020 1.990 706 42 79 53 42 36 

13. 1. 2020 2.402 877 43 76 54 45 38 

14. 1. 2020 1.959 691 42 77 53 42 37 

Skupno 104.327 37.642 42 89 53 43 36 

 

Sistem Sipronika skupaj s portalom »Vi vozite«  vpliva na tri skupine udeležencev v prometu: voznike, pešce in 

strokovno javnost in tako ustvarja večji poudarek na umirjanju vožnje na nevarnih mestih. Podatki o izmerjenih 

hitrostih služijo za analize ter predloge za izvedbo različnih infrastrukturnih ukrepov na cestah, posredujemo pa jih 

policiji in redarjem. 

 

Saša Zidanšek Obreza 

 

 

Skavti prinesli Luč miru iz Betlehema 
 

Skavtski voditelji na lokalni ravni so v mesecu decembru 2019 poskrbeli, da je prišla Luč miru iz Betlehema v čim več 

domov in ustanov. Ponesli so jo predstavniku države,   predsedniku državnega zbora, predsedniku vlade, varuhu 

človekovih pravic, na policijo, vojsko, ministrstva ter veleposlaništva in pa tudi na najvišjo kapelico Marije Snežne na 

Kredarici. Plamen Luči miru vsako leto delijo do božiča v upanju, da bi prinesel mir v čim več domov. 

 

23. decembra 2019 so Luč miru prinesli tudi na Občino Tabor in jo izročili županu Marku Semprimožniku. 

 

Hkrati gre za dobrodelno akcijo, ki poteka v Sloveniji že od časa osamosvojitve, katere geslo je letos bilo: »Ne boj se 

goreti!« Prispevke so skavti pobirali s prodajo svečk, prostovoljnih prispevkov in z donacijami preko SMS sporočil. 

 

Zbrana sredstva bodo namenili za podporo treh projektov: 

• v Sloveniji: društvu Žarek, program Naj mladih ne vzgaja ulica, namenjen otrokom in mladim od 8. do 25. leta 

starosti, da bi zmogli zdravo odraščati in se razviti zdrave in ustvarjalne osebnosti ter se spoprijeti z 

življenjskimi izzivi; 

• v Evropi: misijonarjem v Albaniji, ki bodo na poletnem taboru polepšali poletje albanskim otrokom; 

• v svetu: misijonarkam v Braziliji za celovito obnovo kuhinje v salezijanski ustanovi za pripravo dnevnih kosil 

in malic za otroke in za izvajanje poklicnih tečajev kuhanja. 

 

Akcija Luč miru iz Betlehema 

izhaja iz Avstrije. Leta 1986 so 

na avstrijski nacionalni 

televiziji (ORF) ljudem v 

zameno za zbran denar za 

otroke s posebnimi potrebami 

dali plamen, ki je bil prižgan v 

kraju Jezusovega rojstva v 

Betlehemu. Od takrat se je 

akcija razširila po skoraj vsej 

Evropi in zahodnem delu Azije, 

širi pa se tudi v Ameriko. 

 

Saša Zidanšek Obreza  

 

Vir: https://katoliska-

cerkev.si/luc-miru-iz-

betlehema-2019. 

https://katoliska-cerkev.si/luc-miru-iz-betlehema-2019
https://katoliska-cerkev.si/luc-miru-iz-betlehema-2019
https://katoliska-cerkev.si/luc-miru-iz-betlehema-2019
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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. 

 

 

 
 

 

 

 
    

 
 

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 

BREZPLAČNE MERITVE  

KRVNEGA TLAKA, 

KRVNEGA SLADKORJA IN 

KISIKA V KRVI 

 
v prostorih Občine Tabor 

vsak tretji ponedeljek v mesecu od 

13. do 14. ure. 

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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Savinjčani beremo 2019/2020 
 

V sredo, 20. novembra 2019, na dan slovenskih 

splošnih knjižnic, smo začeli z novo sezono 

bralnega projekta za odrasle Savinjčani beremo. 

Vabimo vas, da se nam pridružite in prebrskate 

seznam priporočenih knjig, ki smo ga oblikovali za 

vas. Ne pozabite pregledati tudi seznama 

elektronskih knjig, ki so dostopne na portalu Biblos. 

 

Vabljeni v Občinsko knjižnico Tabor vsak torek od 

14. do 18. ure. 

 

Karmen Kreže, 

Medobčinska splošna knjižnica Žalec 

 

                                                                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srečko išče dom 
 

Za našega enookega najdenčka Srečka iščem notranji dom, skrbno in 

odgovorno družino. Je kastriran in čist. Najden je bil pri taborskem 

pokopališču, ko je bil čisto majhen.  

 

Informacije na tel. št.: 041 315 926 (Irena). 

 

 

 

Irena Zimmermann 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravljična urica v Občinski knjižnici Tabor 
 

Ker se za mesec december 

spodobi, da je vse 

okrašeno, praznično, 

svetlikajoče se in čarobno, 

smo tudi na zadnji 

pravljični urici v Občinski 

knjižnici Tabor ustvarili 

praznično vzdušje. Najprej 

smo prisluhnili pravljici o 

čarovnici Betki, ki je 

morala sama okrasiti 

smrečico in speči piškote. 

Zato smo ji skupaj s 

pravljičnimi junaki 

pomagali okrasiti smrečico, speči kekse in paziti na malo čarovnico Hedviko. Na koncu pa smo vsi skupaj izdelali 

okraske za na novoletno smrečico.  
 

 

 

 

Karmen Kreže 

Prejeli smo 

Nekaj novosti v Občinski knjižnici Tabor, 

januar 2020 
 

• Louis, L.: Nekje blizu sreče;  

• Nesbø, Jo: Nož;  

• Backman, F.: Mi smo medvedi!;  

• Shalvis, J.: Nehote nalašč;  

• Martin, G. R. R.: Ogenj in kri;  

• Zafón, C. R.: Labirint duhov.  

Prijazno vabljeni tudi v našo čitalnico, kjer lahko listate, 

berete in si izposodite revije s področja zdravja, vrtnarstva, 

notranje opreme, znanosti, zgodovine in razvedrila. 
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Novo leto 
 

Vstopili smo v novo leto, staro puščamo za sabo, spominjamo se lepih trenutkov, dobremu in novemu odpiramo vrata . 

Staro leto je zaznamovano z marsikaterim dogodkom, veselim, žalostnim, kakor za koga, a življenje hitro teče naprej in 

obrača nove liste ... 

 

V Našem domu starejših občanov na Vranskem se je v mesecu 

decembru razvrstilo kar nekaj veselih dogodkov in druženj. Priredili 

smo delovne delavnice, vesele dogodke, druženja, prepevali pesmi, 

praznovali osebne praznike, kot največji dogodek pa je bil božični 

večer s svojci naših stanovalcev. Pripravili smo jim svečano večerjo, 

poskrbeli za pijačo, sladico in druženje nadaljevali ob zvokih prijetne 

glasbe. Tu pa tam so sledila tudi manjša presenečenja od dobrih 

decembrskih mož, ki so nas obiskovali čez cel mesec in so nagradili 

tiste, "ta pridne". Ni lepšega občutka, ko se prikaže nasmeh na obrazu 

osamljenega človeka, toplega objema in iskrenega stiska rok. Zahvala 

vsem, ki ste na kakršenkoli način prispevali, da lahko z novim, lepšim 

upanjem zremo v boljšo prihodnost z eno samo drobno pozornostjo 

(vizitko, skodelico, čokolado, kavo ...), ki ste jo v zahvalo poklonili 

človeku s hvaležnostjo, da mu poplačate njegov trud. Hvala vsem in 

vsakemu posebej. Naj vam leto 2020 prinese obilo ZDRAVJA, SREČE IN LJUBEZNI.  

 

Anica Cencelj   

 

 

 

 

 

Štirim družinam smo pomagali pri obnovi domov 
 

Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Žalec je s pomočjo prostovoljcev in donatorjev lani poleg ostalih pomoči 

socialno ogroženim še posebej pomagal tudi štirim družinam iz Občine Žalec. Zavedajo se, da je vsak najraje doma, 

zato smo pristopili k zbiranju sredstev za obnovo domov.  

 

Konec oktobra 2018 so začeli dobrodelno akcijo, v kateri so 

pomagali mami in hčerki, da danes živita v toplem domu. Ker nista 

želeli biti izpostavljeni javnosti, ki vedno zelo pomaga s finančnimi 

sredstvi, o poteku akcije niso obveščali medijev. Zaradi tega niso 

zbrali veliko sredstev, so pa k sodelovanju povabili Aleksandra 

Reberška, ki zaradi organizacije preteklih dobrodelnih dogodkov 

pozna veliko podjetij, na katere je lahko računal tudi pri tem 

projektu, poleg tega je pomagal pri zbiranju sredstev izključno 

preko svoje fb-strani. Več kot 2.000 evrov so zbrali prostovoljci 

Krajevne organizacije RK Galicija, 2.500 evrov je iz 

Solidarnostnega sklada prispeval še RKS. Župnija Petrovče je 

mami in hčerki med obnovo omogočila brezplačno bivanje. V 

začetku leta 2019 sta se mama in hči vselili v obnovljeno hišo. 

Pred božičnimi prazniki so ju obiskali in ugotovili, da sta jim še 

vedno hvaležni za pomoč. Za njiju so skupaj zbrali 11.742,90 

evrov.  

 

Začetek leta 2019 je prinesel požar stanovanjske hiše Žana Kotnika 

iz Galicije. V akcijo zbiranja sredstev za obnovo hiše se je preko 
Mama in hči sta za pomoč vsem izjemno hvaležni. 
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medijev vključila vsa slovenska javnost in prostovoljci Krajevne organizacije Rdečega križa Galicija, ki so na terenu 

zbrali 21.000,00 evrov, RKS je prispeval 2.500 evrov, skupaj se je zbralo 95.175,01 evra. Občina Žalec je Žanu 

omogočila brezplačno bivanje med obnovo. Žan od 1. 

novembra lani živi v obnovljeni hiši, za pomoč pa je 

hvaležen vsem, ki so na kakršenkoli način prispevali k 

obnovi njegovega doma. 

 

Jeseni smo pomagali štiričlanski družini iz Velike 

Pirešice pri obnovi strehe. Mama je zaposlena, oče dela 

priložnostno, sinova pa še obiskujeta srednjo šolo. S 

1.500 evri je pomagal RKS, 600 jih je prispevala 

Škofijska Karitas Celje in Občina Žalec, nekaj 

privarčevanega denarja je oče prispeval sam. Pred 

močnim deževjem in sneženjem so varni. 

 

Lanskega oktobra je zagorelo v večstanovanjski hiši 

Migojnicah. Štirje lastniki še vedno stanujejo pri 

sorodnikih in v stanovanju Občine Žalec. Prostovoljci Krajevne organizacije Rdečega križa Griže so na terenu zbrali 

5.355,50 evra, RKS je prispeval 1.000,00 evrov, skupaj z donacijami podjetij in posameznikov se je zbralo 15.204,57 

evra. Pred dnevi je hiša dobila novo streho. 

 

Ves čas se javnost o aktivnostih seznanja preko fb-strani RKS – OZ Žalec in KS Galicija. 

 

OZ RK Žalec 

 

 

 

 
 

Poročilo Gasilske zveze Žalec med 15. novembrom 2019 in 15. januarjem 2020 
 

Dogodki:  

 

V soboto, 16. novembra 2019, je GZ Žalec organizirala strokovno ekskurzijo članic Gasilske zveze Žalec, ki se jo je 

udeležilo 64 gasilk. Obiskale so PGD Gornja Radgona, nato je sledil ogled gradu Grad na Goričkem ter posestva 

Passero – domačije z zorilnico mesnin in čokoladnico, kjer so prikazali izdelavo čokoladnih pralinejev. Nato so se naše 

članice odpravile na domače prekmursko kosilo. Sledil je povratek domov. 

 

V nedeljo, 17. novembra 2019, je v gasilskem domu PGD Andraž nad Polzelo potekala redna letna delavnica za 

bolničarje Gasilske zveze Žalec.  

 

V soboto, 23. novembra 2019, je potekalo že tradicionalno srečanje mladine GZ Žalec s kopanjem v Thermani Laško, 

ki se ga je udeležilo 250 otrok in mentorjev. 

 

V nedeljo, 24. novembra 2019 je bil v Preboldu posvet gasilskih mladinskih mentorjev, ki ga je organizirala Mladinska 

komisija Savinjsko-Šaleške regije. Posveta se je udeležilo 40 mentorjev mladine iz Gasilske zveze Žalec. 

 

V petek, 29. novembra 2019, se je v gasilskem domu PGD Letuš pričel tretji letošnji tečaj za gasilca pripravnika, ki ga 

obiskuje 30 tečajnikov. 

 

V soboto, 30. novembra 2019, je na Šmohorju potekalo vsakoletno srečanje mentorjev mladine GZ Žalec, kjer so 

pregledali delo mladine v letu 2019 in dorekli smernice za leto 2020. 

 

V soboto, 7. decembra 2019, je v Grižah potekala kulinarična delavnica za gasilke GZ Žalec. Delavnico je vodila Eva 

Cotič, avtorica bloga EASY SWEETS. 

 

Žan je znova v toplem domu od lanskega 1. novembra. 
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V sredo, 11. decembra 2019, je v dvorani PGD Šempeter potekal 2. posvet veteranov in veterank Savinjsko-Šaleške 

regije, ki ga je organizirala komisija za veterane SŠ regije. Osrednja tema posveta je bila »Kožni rak in zaščita pred 

soncem«. Predavanje je vodila predavateljica prim. mag. Ana Benedičič, specialistka dermatovenerologije, iz Splošne 

bolnišnice Celje, nato je sledilo poročilo o aktivnostih iz programa komisije za delo z veterani SŠR, ki ga je podala 

predsednica komisije za delo z veterani SŠR Savina Naraks. 

 

V nedeljo, 15. 12. 2019, so na Polzeli potekali zaključni izpiti za operativnega gasilca, ki ga je obiskovalo 27 

tečajnikov. 149-urni tečaj je v organizaciji GZ Žalec od 6. septembra 2019 dalje potekal v gasilskem domu na Polzeli. 

Vsi kandidati so pred izpitno komisijo, katere predsednika je imenovala Gasilska zveza Slovenije, pokazali veliko 

znanja in izpite iz teoretičnega in praktičnega znanja tudi uspešno opravili. Vsem čestitamo in jim želimo pri novih 

izzivih, ki jih bo prineslo operativno delo v gasilskih društvih, veliko volje in uspehov. 

 

Pretekli občni zbori PGD: 

  

18. 1. 2020: Ojstriška vas - Tabor 

18. 1. 2020: Grajska vas 

18. 1. 2020: Arja vas  

18. 1. 2020: Zabukovica  

25. 1. 2020: Velika Pirešica  

25. 1. 2020: Parižlje - Topovlje  

25. 1. 2020: Loke  

 

Razpored občnih zborov PGD in datum skupščine Gasilske zveze Žalec v letu 2020  

 

1. 2. 2020: Gotovlje  

1. 2. 2020: Kasaze - Liboje  

1. 2. 2020: Letuš  

1. 2. 2020: Prekopa - Čeplje - Stopnik  

8. 2. 2020: Dobrovlje  

8. 2. 2020: Drešinja vas  

8. 2. 2020: Ložnica pri Žalcu  

9. 2. 2020: Polzela  

15. 2. 2020: Braslovče  

15. 2. 2020: Zavrh pri Galiciji  

15. 2. 2020: Griže 

15. 2. 2020: Tešova  

22. 2. 2020: Levec  

22. 2. 2020: Ločica ob Savinji  

22. 2. 2020: Gomilsko  

29. 2. 2020: Ločica pri Vranskem  

29. 2. 2020: Ponikva pri Žalcu   

29. 2. 2020: Trnava  

29. 2. 2020: Vrbje  

7. 3. 2020: Vransko  

7. 3. 2020: Andraž nad Polzelo  

7. 3. 2020: Dobriša vas - Petrovče  

7. 3. 2020: Kapla - Pondor  

7. 3. 2020: Šempeter v SD  

25. 1. 2020: Žalec  

  

27. 3. 2020: 65. SKUPŠČINA GZ ŽALEC 

 

Nekaj statistike: 

 

V obdobju med 15. novembrom in 15. decembrom so člani Gasilske zveze Žalec opravili 20 intervencij, ki so skupno 

trajale 22 ur in 55 minut. Najdaljša intervencija je trajala 3 ure in 15 minut, najkrajša pa 25 minut.  

 

V obdobju med 15. decembrom in 15. januarjem so člani Gasilske zveze Žalec opravili 19 intervencij, ki so skupno 

trajale 32 ur in 20 minut. Najdaljša intervencija je trajala 5 ur in 10 minut, najkrajša pa 20 minut.  

 

Statistika občinskih poveljstev v GZ Žalec: 

 

V GPO Žalec so med 15. novembrom in 15. decembrom imeli 12 dogodkov, kjer je bila potrebna pomoč gasilcev, v 

GPO Braslovče so imeli pet intervenciji, GPO Polzela so imeli tri intervencije, v GPO Tabor in GPO Vransko pa niso 

imeli intervencij. 

 

V GPO Žalec so med 15. decembrom in 15. januarjem imeli 11 dogodkov, kjer je bila potrebna pomoč gasilcev, v GPO 

Braslovče so imeli štiri intervencije, v GPO Polzela so imeli tri intervencije, GPO Tabor eno intervencijo, kjer je bila 

potrebna pomoč gasilcev, v GPO Vransko pa niso imeli intervencij. 

 

 

Tadej Zupan, 

predstavnik GZ Žalec za odnose z javnostmi 
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Letos poteče veljavnost 235.000 osebnim izkaznicam – preverite veljavnost vaših osebnih 

dokumentov 
 

Potni list in osebna izkaznica sta javni listini, s katerima 

državljani svojo identiteto, istovetnost in državljanstvo 

izkazujete ob prehodu državne meje (z osebno izkaznico 

lahko potujete le v določene države). Dokument lahko 

pridobi vsak državljan, ne glede na prebivališče, 

pridobijo ga lahko tudi otroci, 

ne glede na starost.  

 

Naj spomnimo, da je osebni 

dokument treba menjati po 

poteku obdobja, za katerega 

vam je bil izdan, ali v primeru, 

da ste spremenili osebno ime ali 

naslov stalnega prebivališča, če 

je dokument poškodovan in 

kadar je vaš dokument prenehal 

veljati (npr. zaradi naznanitve pogrešitve, izgube ali 

tatvine, uničenja). Svoje osebne dokumente pa ste 

dolžni urediti tudi v primeru, ko se je preimenovala 

ulica ali preštevilčila hišna številka, kjer imate 

prijavljeno stalno prebivališče. 

 

Statistični podatki kažejo, da mora običajno največ 

Slovencev menjavo osebnih dokumentov opraviti v 

poletnih mesecih. Tako je bilo recimo v letu 2019, ko je 

veljavnost največ osebnim izkaznicam in potnim listom 

potekla junija in julija. Po podatkih Ministrstva za 

notranje zadeve se to leto ta trend spreminja, saj so trije 

meseci, ko se bo iztekla veljavnost največ osebnim 

izkaznicam, oktober, november in december.  

 

V letu 2020 bo v Republiki Sloveniji skupno potekla 

veljavnost 235.293 osebnim izkaznicam in 43.283 

potnim listom. Medtem ko bo na območju Upravne 

enote Žalec potekla veljavnost 4550 osebnim 

izkaznicam in 708 potnim listinam. 

 

Vlogo za osebno izkaznico ali potni list lahko oddate 

osebno na kateri koli upravni enoti ali krajevnem uradu 

v Republiki Sloveniji ali na diplomatskih 

predstavništvih ali konzulatih Republike Slovenije v 

tujini. V nujnih primerih, kot so zdravljenje, bolezen ali 

smrt ožjega družinskega člana, nujni službeni opravki, 

lahko osebno izkaznico izda tudi Ministrstvo za notranje 

zadeve. Enako velja tudi za vloge za potni list. 

 

Osebna izkaznica je praviloma izdelana v štirih 

delovnih dneh. Ob oddaji vloge je možno prositi za 

prednostno izdelavo osebne izkaznice. V tem primeru je 

treba plačati višjo upravno takso, osebna izkaznica pa je 

izdelana in predana na pošto najkasneje naslednji 

delovni dan.  

Z veljavno osebno izkaznico trenutno lahko potujete v 

Albanijo, Avstrijo, Andoro, Belgijo, Bolgarijo, Bosno in 

Hercegovino, Ciper, Češko, Črno goro, Dansko, 

Estonijo, Finsko, Francijo, Grčijo, Hrvaško, Irsko, 

Islandijo, Italijo, Latvijo, Litvo, Lihtenštajn, 

Luksemburg, Madžarsko, Malto, 

Nemčijo, Nizozemsko, Norveško, 

Poljsko, Portugalsko, Romunijo, 

Severno Makedonijo, Slovaško, 

Srbijo, Španijo, Švedsko, Švico, 

Monako, San Marino in Veliko 

Britanijo (od dogovora med Veliko 

Britanijo in EU bo odvisno, ali bo 

to mogoče tudi po izstopu 

Združenega kraljestva iz EU). 

 

Dejstvo je, da imajo osebne izkaznice različno dobo 

veljavnosti. Za državljane stare od 18 do 70 let so 

izdane za obdobje 10 let, za otroke mlajše od 3 let za 

obdobje 3 let, za otroke, stare od 3 do 18 let pa za 

obdobje 5 let. Državljani, stari 70 ali več let, imajo 

osebne izkaznice s trajno veljavnostjo. Osebna 

izkaznica lahko velja tudi eno leto, a to velja le v 

primeru, če je posameznik v obdobju 5 let pred 

vložitvijo vloge izgubil, pogrešil, ali sta mu bili 

ukradeni dve ali več osebnih izkaznic oziroma gre za 

državljana z začasnim prebivališčem v postopku 

preverjanja prijave stalnega prebivališča. 

 

Opozorilo staršem! Če bi radi izdelali potni list ali 

osebno izkaznico za otroka, morate biti pozorni na 

naslednje. Otrok, ki je starejši od 8 let, mora biti navzoč 

ob vložitvi vloge. Otrokom po dopolnjenem 12. letu 

starosti se ob vlogi za potni list odvzameta tudi dva 

prstna odtisa. 

 

Po oddaji vloge za izdajo potnega lista običajno traja pet 

delovnih dni, da ga prejme naslovnik. V primeru 

prednostne izdelave je potni list izdelan in predan na 

pošto najkasneje naslednji delovni dan. V tem primeru 

je treba plačati višjo upravno takso.  

 

Tako kot za osebne izkaznice tudi za potne liste velja, 

da imajo različno dobo veljavnosti. V nasprotju z 

osebnimi izkaznicami pri potnih listih ne obstaja 

možnost trajne veljavnosti. Deset let tako veljajo potni 

listi državljanom, starim 18 let ali več, 5 let 

državljanom, starim od 3 do 18 let, 3 leta otrokom, 

mlajšim od treh let. Eno leto velja potni list, če je 

državljan v obdobju 5 let pred vložitvijo vloge izgubil, 

pogrešil ali sta mu bila ukradena dva ali več potnih 
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Na podlagi 5. člena Statuta Občine Tabor (Ur. l. RS, št. 120/06, 51/2010, 60/2015, Uradne objave Občine Tabor, št. 

3/2018), 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. 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.  

VSEBINA  

 

 

 

• RAZPIS o zbiranje predlogov prejemnikov priznanj Občine Tabor 

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

2020 

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

v Občini Tabor za leto 2020 

• JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov športa v Občini Tabor za leto 2020 

• JAVNI POZIV za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Tabor za leti 2019 in 

2020 
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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 sreda, 19. februarja 2020, do 12. ure. 

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

 

 

Številka: 094-1/2020 

Tabor, 23. 1. 2020 

                                                                                           Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja 

                                                                                          Mihael Centrih, l. r., predsednik 

 

 

 

Občina Tabor, Tabor 21, 3304 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 2020 

 
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;  
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- 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 2020 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 sreda, 26. februar 

2020, 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 2020« z navedbo pošiljatelja na hrbtni strani 

kuverte.     

Rok za oddajo vloge za sofinanciranje projektov je do 30. 9. tekočega leta za naslednje leto oziroma do porabe sredstev. 

Odpiranje vlog bo 28. 2. 2020. 

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: 093-1/2020                                 Občina Tabor 

Tabor, 23. 1. 2020 župan Marko Semprimožnik, l. r. 

 

 

 
Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor, na podlagi 5. člena Pravilnika o sofinanciranju socialno varstvenih programov in 

programov s področja družbenih dejavnosti v Občini Tabor  (Uradne objave Občine Tabor, št. 5/2016, 5/2017) in 

Spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju socialno varstvenih programov in programov s področja 

družbenih dejavnosti v Občini Tabor (Uradne objave Občine Tabor, št. 10/2019) objavlja  

 

 

JAVNI RAZPIS 

ZA SOFINANCIRANJE SOCIALNO VARSTVENIH PROGRAMOV IN PROGRAMOV S 

PODROČJA DRUŽBENIH DEJAVNOSTI V OBČINI TABOR ZA LETO 2020 

 

1. Predmet javnega razpisa  

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

mailto:sasa.zidansek.obreza@obcina-tabor.si
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programov s področja družbenih dejavnosti za leto 2020.  

 

Za izvajanje razpisanih programov je Občina Tabor v proračunu za leto 2020 zagotovila sredstva v višini 

6.700,000 EUR na naslednjih proračunskih postavkah: 

 

04103 Sofinanciranje programov s področja družbenih dejavnosti:    3.500,00 EUR 

18041 Sofinanciranje programov drugih posebnih skupin:                   1.700,00 EUR 

20041 Sofinanciranje programov socialno varstvenih dejavnosti:        1.500,00 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 2020 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 2019, če je program bil sofinanciran s strani občinskega proračuna v letu 

2019, potrjeno na ustreznem organu društva;  

d) davčno številko in številko transakcijskega računa; 

e) program dela in finančni načrt za leto 2020; 

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

...). 

 

6. Rok za predložitev prijav in vseh zahtevanih dokumentov:  

sreda, 26. 2. 2020, 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 2020« z navedbo naslova pošiljatelja na hrbtni strani kuverte. Odpiranje vlog bo 28. 2. 

2020. 

 
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: 093-2/2020                                                                   Občina Tabor 

Tabor, 23. 1. 2020                     župan Marko Semprimožnik, l. r. 

 

 

 

 

 
Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor, na podlagi 9. člena Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega 

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

 

 

JAVNI RAZPIS 

ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI TABOR ZA LETO 2020 

 

 

1. Predmet javnega razpisa  

so finančna sredstva iz proračuna Občine Tabor za izvajanje programov športa za leto 2020.  

 

Za izvajanje razpisanih programov je Občina Tabor v proračunu za leto 2020 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.  

mailto:sasa.zidansek.obreza@obcina-tabor.si
mailto:sasa.zidansek.obreza@obcina-tabor.si
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3. V letu 2020 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 2019, če je program bil sofinanciran s strani  občinskega proračuna v letu 

2019, potrjeno na ustreznem organu društva;  

d) davčno številko in številko transakcijskega računa; 

e) program dela in finančni načrt za leto 2020; 

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. 

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:  

sreda, 26. februar 2020, 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 2020« z navedbo 

naslova pošiljatelja na hrbtni strani kuverte. Odpiranje vlog bo 28. 2. 2020. 

 
7.  Postopek in izid javnega razpisa 
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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: 093-3/2020                                                                    Občina Tabor 

Tabor, 23. 1. 2020                     župan Marko Semprimožnik, l. r. 

 

 

 

 

 
Na podlagi 7. člena Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Tabor (Uradne objave 

Občine Tabor, št. 1/2019) objavlja Občina Tabor 

 

 

JAVNI POZIV 

ZA SOFINANCIRANJE MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV 

NA OBMOČJU OBČINE TABOR 

ZA LETI 2019 IN 2020 

 

 

I. Predmet razpisa 

Sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju MKČN) – individualnih ali 

skupinskih, velikosti do 50 PE (populacijskih ekvivalentov) v Občini Tabor. 

 

II. Upravičenci do sredstev 

a) Investitorji – fizične osebe s stalnim prebivališčem v Občini Tabor za obstoječe stanovanjske objekte in pravne osebe 

s sedežem podjetja v Občini Tabor za druge objekte, ki odvajajo odpadne fekalne vode (v nadaljevanju enote), na delu 

območja Občine Tabor, kjer z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Tabor 

ni predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja; 

b) investitorji – fizične osebe s stalnim prebivališčem v Občini Tabor za obstoječe stanovanjske objekte in pravne osebe 

s sedežem podjetja v Občini Tabor za druge objekte, ki odvajajo odpadne fekalne vode, na območjih aglomeracij, ki so 

določene z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne vode v Občini Tabor, kadar so stroški izgradnje 

javnega kanalizacijskega omrežja na takšnem območju nesorazmerno visoki. 

Za obstoječe stanovanjske objekte za namen tega poziva se štejejo vsi objekti, za katere v času gradnje oz. (izdaje 

gradbenega dovoljenja) ni bila predvidena vgradnja MKČN. 

 

III. Višina sofinanciranja: 

Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje MKČN za posamezno enoto znaša do 100 % dejansko upravičenih 

stroškov, vendar ne več kot 1.000,00 €. 

Za MKČN, na katero se priključuje več enot (skupna čistilna naprava), se dodelijo sredstva v višini največ 1.000,00 € za 

prvo enoto, za vsako dodatno enoto pa največ dodatnih 500,00 €. 

V primeru da upravičenec za sofinanciranje MKČN pridobi sredstva tudi iz drugih javnih virov, skupna vrednost 

sofinanciranja ne sme preseči 100 % vrednosti upravičenih stroškov investicije. V primeru da izračunana skupna 

vrednost sofinanciranja presega 100 % vrednosti upravičenih stroškov investicije, se sofinanciranje občine ustrezno 

zniža. 
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V primeru povezovanja lastnikov večstanovanjske stavbe oziroma večstanovanjskih hiš na skupno čistilno napravo, 

morajo vsi lastniki večstanovanjske hiše oziroma posamezne stanovanjske hiše, priključene na skupno čistilno napravo, 

podati skupno vlogo za dodelitev sredstev. 

Upravičenci, ki bodo za več objektov vložili vlogo za sofinanciranje skupne MKČN, morajo priložiti podpisan 

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

upravljanje MKČN ter sklenjeno služnostno pogodbo med lastniki in investitorjem. 

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

 

IV. Splošni pogoji upravičenosti: 

- MKČN mora biti na delu območja Občine Tabor, kjer z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne 

odpadne vode Republike Slovenije za območje Občine Tabor ni predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja; 

- MKČN je lahko postavljena tudi na območjih 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 objekta ne 

bo možno priključiti na javno kanalizacijo; 

- lokacija MKČN mora omogočati dostop in neovirano praznjenje; 

- ob zagonu MKČN mora biti ukinjena in izpraznjena obstoječa greznica v skladu s pogoji Javnega komunalnega 

podjetja Žalec, d. o. o. (v nadaljevanju JKP Žalec); 

- vlagatelj/i mora/-jo biti lastnik/-i zemljišča oziroma morajo imeti pridobljeno pravico gradnje; 

- objekt, h kateremu je zgrajena MKČN, mora biti zgrajen v skladu z veljavnimi predpisi s 

področja gradnje; 

- MKČN mora imeti pridobljeno poročilo o prvih meritvah in pozitivni analizni izvid iztoka iz MKČN; 

- vlagatelj je upravičen do sredstev, če poročila o prvih meritvah ni pridobil pred letom 2019; 

- vgrajena MKČN mora imeti certifikat oziroma listino o skladnosti. 

 

V. Upravičeni stroški: 

Upravičeni stroški sofinanciranja investicije so: 

- nakup MKČN; 

- gradbena in montažna dela, povezana z vgradnjo MKČN; 

- DDV. 

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

 

VI. Višina razpisanih sredstev: 

Višina razpisanih sredstev za leto 2020 je 5.000 € in je zagotovljena v proračunu Občine Tabor za leto 2020 na 

proračunski postavki 15020 Sofinanciranje nakupa MKČN. 

 

VII. Način prijave in roki: 

Izpolnjeno razpisno dokumentacijo vlagatelji pošljejo priporočeno po pošti na naslov: Občina Tabor, Tabor 21, 3304 

Tabor, ter opremljeno s pripisom »Ne odpiraj, javni poziv, MKČN« ali oddajo neposredno na sedežu občine. Na hrbtni 

strani mora biti označen naslov pošiljatelja vloge. 

Razpis je odprt do porabe sredstev za posamezno leto oziroma najkasneje do 30. 11. 2020. V primeru predčasnega 

zaprtja razpisa bosta datum in ura zaprtja razpisa objavljena na spletni strani občine. 

 

VIII. Vloga za dodelitev sredstev: 

Za izplačilo sredstev vlagatelji vlagajo vloge na predpisanem obrazcu ter predložijo obvezne priloge: 

- fotokopijo računa (za nakup MKČN ter za gradbena in montažna dela, povezana z vgradnjo 

MKČN – pri čemer se upošteva samo gradbena dela, ki se nanašajo konkretno na izkop in 

postavitev MKČN, ne upošteva pa se izkop in izdelava kanalizacijskih cevi in raznih drugih 

priključkov); 

- potrdilo o plačilu računa; 

- izjavo, da je vlagatelj lastnik zemljišča, na katerem je vgrajena MKČN, oz. dokazilo, da ima 

vlagatelj pridobljeno pravico gradnje na tem zemljišču in da je omogočen dostop in neovirano 

praznjenje MKČN; 

- certifikat oziroma listino o skladnosti MKČN; 

- poročilo o prvih meritvah in pozitivni analizni izvid iztoka iz MKČN, 

- dokazilo, da je objekt, h kateremu je zgrajena MKČN, zgrajen v skladu z veljavnimi predpisi s področja gradnje 

(gradbeno dovoljenje oz. izjavo, da je objekt zgrajen pred l. 1967); 
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- kopijo TRR, na katerega se nakažejo dodeljena sredstva; 

- v primeru skupne čistilne naprave za več objektov mora vlagatelj priložiti podpisan medsebojni dogovor vseh 

uporabnikov MKČN, ki ni časovno omejen in določa osebo, ki je zadolžena za upravljanje MKČN ter sklenjeno 

služnostno pogodbo med lastniki in investitorjem. 

 

IX. Obravnavanje vlog in postopek odobritve: 

Odpiranje in pregled vlog: 

Vloge, prejete do konca meseca, se obravnavajo v naslednjem mesecu po vrstnem redu prejetja. Odpiranje vlog ni 

javno. Prispele vloge bo pregledala in strokovno ocenila tričlanska komisija, imenovana s strani župana Občine Tabor 

(komisija). 

Popolnost in dopolnitev vlog: 

Vloga se šteje za popolno, če je izpolnjena na predpisanem obrazcu, je razumljiva in ima priložene vse potrebne priloge. 

Vlagatelje nepopolnih vlog se pisno pozove k dopolnitvi. Rok dopolnitve je 8 dni od prejema poziva za dopolnitev. 

Dopolnitve, poslane po roku, se ne upoštevajo. 

Popolne vloge se razvrstijo po datumu in uri prejetja. Pravočasno dopolnjene vloge se uvrstijo po vrstnem redu na 

seznam glede na prejem dopolnitve. V primeru da je v seznam popolnih vlog uvrščenih več vlog kot je na voljo 

sredstev, se sredstva razdelijo popolnim vlogam glede na vrstni red datuma in ure prejema do porabe razpoložljivih 

sredstev. 

S sklepom se zavrže vloge: 

- katere so prispele po zaključku razpisa, 

- ki niso oddane na predpisani razpisni dokumentaciji, 

- nepopolne vloge, ki jih v navedenem roku vlagatelj ne dopolni ali jih dopolni neustrezno. 

S sklepom se zavrne vloge: 

- ki so neutemeljene, 

- vsebinsko neustrezne vloge, 

- ki ne izpolnjujejo pogojev za prijavo, 

- ko ni več razpoložljivih sredstev. 

V primeru da na javni razpis prispe več vlog kot je rezerviranih sredstev za proračunsko leto 2020, se le-te uvrstijo v 

proračunsko leto 2021. 

 

X. Obveščanje o izboru: 

O dodelitvi sredstev po tem pozivu odloči direktor občinske uprave z odločbo. 

 

XI. Pritožba na odločbo: 

Zoper odločbo o dodelitvi sredstev lahko vlagatelj vloži pritožbo na župana Občine Tabor na naslov: Občina Tabor, 

Tabor 21, 3304 Tabor, v roku 15 dni od prejema odločbe. 

 

XII. Spremljanje namenske porabe sredstev: 

Prejemnik je dolžan vrniti pridobljena sredstva po tem pozivu, skupaj s pripadajočimi zamudnimi obresti, ki se 

obračunavajo od dneva plačila prejemniku, do dneva vračila sredstev v primerih, ko komisija ali kasnejši nadzor 

ugotovi: 

- da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena; 

- da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične ali zavajajoče 

podatke; 

- da je prejemnik kršil določila pogodbe. 

 

XIII. Razpisna dokumentacija in informacije: 

Razpisna dokumentacija je objavljena na občinski spletni strani.  

Dodatne informacije se lahko pridobi po elektronski pošti: info@obcina-tabor.si ali na telefonu: (03) 705 70 80 v času 

uradnih ur, za tehnična vprašanja glede obratovanja in vgradnje MKČN oz. pridobitve pozitivne ocene obratovanja pa 

se obrnite na predstavnico JKP Žalec, d. o. o.,  go. Tino Kostanjšek, tel: (03) 713 67 94, v času uradnih ur JKP Žalec. 

 

Št. zadeve: 3540-2/2020 

Datum: 23. 1. 2020 

 

                                    Občina Tabor 

                        župan Marko Semprimožnik, l. r. 

mailto:info@obcina-tabor.si
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listov oziroma če zaradi razlogov začasne narave ni 

mogoč odvzem prstnih odtisov.  

 

Stroški postopka izdaje osebne izkaznice in potnega 

lista (v nadaljevanju OI in PL)  

Na koncu, a ne nazadnje bi radi opozorili polnoletne 

državljane s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki 

nimajo nobene druge veljavne javne listine, opremljene 

s fotografijo, da morajo imeti veljavno osebno 

izkaznico. Na območju Uprave enote Žalec živi trenutno 

kar 267 oseb, ki nimajo nobenega veljavnega osebnega 

dokumenta, zato jih pozivamo, da si le-to uredijo v 

izogib morebitnim nevšečnostim, ki bi se jim lahko 

pripetile, zaradi tega. 

 

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    

 

 

 

 

Stopi korak naprej in se vključi v Socialno aktivacijo 
 

Socialna aktivacija je pilotni projekt Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki je v letu 2017 

nastal kot odziv na posledice gospodarske krize, s katero se je dvignilo število dolgotrajno brezposelnih oseb. Kljub 

izboljšanju gospodarske slike se danes še vedno srečujemo z ranljivimi skupinami in posamezniki, ki so težje zaposljivi, 

izgubljajo svoja delovna znanja in kompetence ter imajo številne socialne in zdravstvene težave. Ti posamezniki pa se 

med drugim soočajo s socialno revščino in izključenostjo. 

 

Projekt Socialna aktivacija, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega 

socialnega sklada, vzpostavlja model 16 regijskih mobilnih enot po celotni Sloveniji, v okviru katerih deluje 48 

koordinatorjev Socialne aktivacije, ki zagotavljajo podporo pri obravnavi posameznika, vključenega v sistem Socialne 

aktivacije. Omenjeni projekt se bo po zaključku sofinanciranja leta 2022 umestil v sistem socialno varstvenih storitev in 

programov v reorganizirano mrežo centrov za socialno delo. 

 

V programe Socialne aktivacije se vključujejo dolgotrajni prejemniki denarne socialne pomoči,  začasno nezaposljive 

osebe, druge neaktivne osebe, ki ne prejemajo denarne socialne pomoči, ženske iz drugih kulturnih okolij z jezikovnimi 

ovirami. 

 

Izvajalci programov Socialne aktivacije, ki jih ministrstvo izbere 

preko javnega razpisa, vključenim udeležencem nudijo podporo pri 

pridobivanju kompetenc za lažji vstop na trg dela ter jim pomagajo 

pri razreševanju morebitnih drugih težav. 

 

Projekt pomembno prispeva k izboljšanju socialne problematike v 

naši regiji. V sklopu programov Socialne aktivacije se krepi socialna 

vključenost udeležencev, povečujejo se njihove zaposlitvene 

možnosti, dviguje se motivacija za razreševanje lastne situacije, 

krepijo se obstoječe ter pridobivajo nove socialne in funkcionalne 

kompetence za učinkovito spopadanje z ovirami, katere 

posameznikom preprečujejo vstop na trg dela. 

 

Cilj je doseči reaktivacijo in integracijo posameznikov v družbene sisteme ter jih ponovno vključiti na trg dela. Kot 

kažejo mnogi dosedanji primeri dobrih praks, je to mogoče doseči s celovitim pristopom, ki ga je potrebno umestiti v 

kontekst delovanja že obstoječih socialnih služb. 

 

Namen izdaje OI in 

strošek v EUR 

 Namen izdaje PL in 

strošek v EUR 

OI za 3 leta             12,46  PL državljan RS z 

veljavnostjo 3 leta        35.20 

OI za 5 let               14.26 PL državljan RS z 

veljavnostjo 5 let          39,30 

OI za 10 let in/ali trajno            

18,86 

PL državljan RS z 

veljavnostjo 10 let        46,10 

OI za 1 leto             12,06 PL državljan RS z 

veljavnostjo 1 leto        34,80 
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Vse starše vabimo, da nam podatke o novem rojstvu, ki jih bomo z veseljem objavili v naslednji številki Novic, sporočite 

na e-poštni naslov: info@obcina-tabor.si . 

14 

Osebe, vključene v programe Socialne aktivacije, lahko pridobijo tudi konkretne praktične izkušnje za trg dela, ki jih v 

samem delovnem procesu pod vodstvom mentorja osvojijo med usposabljanjem pri delodajalcih. Na ta način udeleženci 

pridobivajo nova znanja ter se preizkusijo na konkretnih delovnih mestih, delodajalci pa lahko v njih prepoznajo 

morebitne kandidate za zaposlitev. 

 

Vključevanje v programe Socialne aktivacije poteka preko enotne vstopne točke, torej centra za socialno delo ter urada 

za delo. Obe organizaciji pripravita nabor oseb, ki so potencialni kandidati za vključitev v programe, ter jih napotita na 

informativne sestanke h koordinatorkama Socialne aktivacije. Ti s kandidati opravita individualne razgovore, jih 

motivirata ter izpeljeta postopek vključitve. Napotitev h koordinatorkama pa je možna tudi s strani izvajalskih 

organizacij ter drugih deležnikov v lokalnem okolju. 

 

V Savinjsko-Šaleški regiji bo v obdobju od 2019 do 2022 skupno izvedenih 15 programov Socialne aktivacije. Trenutno 

sočasno potekajo trije šestmesečni programi, katere izvajajo Ljudska univerza Celje ter Društvo Novus v partnerstvu z 

Andragoškim zavodom Ljudska univerza Velenje. 

 

Kontaktni podatki: 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Regionalna mobilna enote Velenje 

Rudarska 6 (1. nadstropje Poslovnega centra Megatel), p. p. 116, 3320 Velenje 

 

Koordinatorki socialne aktivacije za Savinjsko-Šaleško regijo (UE Velenje, Žalec, Mozirje): 

Bojana Vrbič (030-715-713 ali bojana.vrbic@gov.si), Vesna Vošner (030-715-714 ali vesna.vosner@gov.si) 

 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

 

 

 

 

 
 

 

 

S privoljenjem srečne mamice in ponosnega očka razglašamo prihod novorojenke: 

 

   23. decembra se je rodila 51 cm velika in 3890 g težka deklica Neli staršema  

      Petri Tekavc in Tilnu Žnidarcu iz Lok.  

  

ISKRENE ČESTITKE OB VESELEM DOGODKU! 

 

Vse starše vabimo, da nam podatke o novem rojstvu, ki jih bomo z veseljem objavili v naslednji številki Novic, 

sporočite na e-poštni naslov: info@obcina-tabor.si.  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Friderik Gozdni 

Obiskala nas je štorklja 

Iz vrtca in šolskih klopi 

mailto:bojana.vrbic@gov.si
mailto:vesna.vosner@gov.si
mailto:info@obcina-tabor.si
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V Vrtcu Tabor se je na pobudo staršev oblikovala dejavnost Friderik Gozdni, ki vključuje otroke, ki si želijo še večkrat 

v gozd in ga tudi temeljiteje spoznati. V goste povabimo gozdarko Metko, ki nam s svojim strokovnim znanjem 

odgovori na še tako zapleteno vprašanje. Prvič smo se srečali v novembru in spoznali različna drevesa, tudi posebna, 

takšna, kot sta macesen in bodika. Otroci z zanimanjem sledijo pogovoru in izzivom. Komaj čakamo, da zapade sneg in 

poiščemo kakšne sledi v njem.  

 

 

Mentorici Mateja Jezernik in Nina Mak Lopan 

 

 

Mladi planinci – planinci selci 
 

Skupina 16 vrtčevskih otrok, ki so vpisani v tem šolskem letu k planincem, se že pripravlja na 3. pohod. 1. pohod smo 

varno in z odločnim korakom prehodili v novembru in nas je vodil po gozdnih poteh do ribnika Lisjak, kjer smo imeli 

postanek, da smo popili čaj in se okrepčali s sadjem. Nadaljevali smo proti kmetiji Ramšak in nato nazaj proti vrtcu. Da 

pa smo bili seznanjeni z bontonom in mnogimi koristnimi informacijami na poti, so poskrbeli planinci Planinskega 

društva Tabor. Predstavili so nam tudi opremo vsakega planinca in nam prinesli planinske dnevnike, v katere vpisujemo 

pohode. 2. pohod smo prehodili v januarju, ko smo prav tako odšli do ribnika Lisjak, nato pa pot nadaljevali do 

pozabljene kmetije Komarjevih. Privoščili smo si kopel v listju, ki se je končala z nekaj blata. Nič ne de, planinci si 

znamo tudi očistiti čevlje ali pa se bomo tega še naučili. Vzdržljivost, tako psihična kot fizična, je zelo pomembna pri 

razvoju otroka in seveda prav tako za odraslega. Zato naj vas korak zanese v gozdove in planine. Pa srečno pot. 
 

 

 

Mentorici Nina Mak Lopan in Mateja Jezernik 
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Aktivnosti naših društev 

Pohod z lučkami 
 

V sredo, 18. 12. 2019, smo se 

člani planinskega krožka 

odpravili na pohod z lučkami. 

Ob 16.30 smo se zbrali pred 

šolo. Bilo nas je 25. Vodili sta 

nas Manja Drnolšek in Silva 

Rizmal. Hodili smo po gozdu. 

Ker je bila že tema, smo si pot 

osvetljevali z naglavnimi 

svetilkami in baterijami. Neji je 

izpadel zob, ko je jedla liziko. 

Vmes smo se ustavili na 

domačiji Ropret. Tam smo 

dobili čaj in piškote. Pot smo 

nadaljevali proti Lokam in nato 

nazaj proti šoli. Nekatere hiše 

so bile že lepo okrašene in 

osvetljene z lučkami. Kljub 

temi ni bilo nikogar strah. Vsi 

smo varno prispeli do šole, 

vzeli svoje stvari in šli domov. 

 

Jurij in Tini Juhart, Jaro Petrovič Poljanec,  2. c 

 

 

 

 

 

Obvestilo članom Društva upokojencev Tabor 
 

Društvo upokojencev Tabor obvešča vse člane, da se bo članarina za leto 2020 pobirala v društveni pisarni prvo in 

drugo nedeljo v mesecu februarju 2020, in sicer: 

- 2. februarja od 8.00 do 11.00 in 

- 10. februarja od 8.00 do 11.00. 

 

Istočasno bomo vpisovali tudi nove člane, ki se želijo priključiti  društvu.  

 

Članarina ostane enaka kot je bila preteklo leto, to je:  

- članstvo v Društvu upokojencev Tabor : 8 €, 

- vzajemna samopomoč: 12 €. 

 

Vabljeni vsi zvesti člani DU Tabor ter PRISRČNA DOBRODOŠLICA NOVIM ČLANOM. 

 

Društvo upokojencev Tabor  

 

 

Pohod 50 + v decembru 
 

Kako hitro je minilo leto 2019, smo se čudili pohodniki 50 +, ko smo v decembru šli na naš mesečni pohod. Tokrat je, 

zaradi božičnega večera na zadnji torek, pohod potekal v sredo, 18. decembra. Od naše stalne začetne točke pred KZ 

Tabor smo se namenili do občinske zgradbe, kjer smo si ogledali zunanjo novoletno okrasitev, v sejni sobi pa razstavo 

slik Likovne sekcije Mavrica Radost življenja. Tu so združili moči že uveljavljeni lokalni likovniki in njihovi najmlajši 

sledilci. Pridružil se nam je tudi župan in nam v nagovoru izrazil dobrodošlico z voščilom za novo leto. Vsem prisotnim 

in ustvarjalcem razstave se zahvaljujemo za ta lep dogodek ter za topel in lep sprejem. Pot nas je potem vodila proti 

Pondorju do Prekope, kjer smo si v gostišču Aida privoščili še malico za uspešen zaključek pohodov. Tudi osebju 
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gostišča se zahvaljujemo za topel sprejem, dobro hrano in postrežbo. Ob pozitivnem vzdušju, prijetnem klepetu, 

debatiranju in voščilom za prihajajoče leto v duhu: 

naj vsi dnevi leta mirno teko, 

vsaka stopinja srečna naj bo, 

smo zaključili druženje in krenili nazaj mimo Blat v Tabor. 

 

Ponovno se srečamo zadnji torek v januarju ob 9. uri pri KZ Tabor. 

 

Vabljeni še ostali. 

 

Srečno do prihodnjič! 

 

                                                                        Društvo upokojencev Tabor 

 

 

Izlet v adventni Zagreb 
 

V soboto, 21. decembra 2019, smo se člani Turističnega društva Tabor polni pričakovanj odpeljali z vlakom iz Celja 

proti Zagrebu. Niti enourna zamuda vlaka, niti dežne kaplje nam niso pokvarile veselega razpoloženja.  

Na pohodu od železniške postaje proti središču mesta smo si ogledali Ledeni park na Trgu kralja Tomislava, ki naj bi 

bilo največje drsališče v tem delu Evrope, s površino ledu 2.000 m². Pot smo skozi veseli vrvež praznično razpoložene 

množice ljudi nadaljevali po  okrašenem parku Zrinjevac, kjer je potekal božični sejem. Mesto sta krasili dve glavni 

temi: Hrestač in hrvaška dediščina. Ogledali smo si zagrebško katedralo, največji sakralni objekt na hrvaškem. Zaradi 

obilnega dežja smo se po kosilu odločili za ogled Etnografskega muzeja, kjer so bili razstavljeni zanimivi eksponati iz 

zgodovine Keltov, Ilirov, Rimljanov in Egipčanov. 
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Povzpeli smo se tudi na Gornji grad in videli zagrebški zaščitni 

znak, stolp Lotrščak, ter Banske dvore in nadaljevali pot skozi 

okrašeni tunel Grič, v večernih urah pa smo občudovali 

praznično razsvetljavo in okrašeno mestno središče, še posebej 

Trg bana Jelačiča z ogromnim adventnim vencem. 

 

Med povratkom domov smo ugotavljali, da je bil adventni 

Zagreb zares dobra božična destinacija.  

 

Turistično društvo Tabor 

 

 

Ogled jaslic na dvorcu Tabor pri Vojniku 
 

V sotočju Tesnice in Hudinje v Višnji vasi pri Vojniku stoji 

dvorec Tabor (Weichselstätten), ki ga je po letu 1524 pozidal 

vitez Jurij Lindeški. Dvorec je skozi svojo zgodovino menjal 

vrsto lastnikov, nazadnje pa ga je leta 2005 odkupil sedanji 

lastnik Matjaž Založnik iz Lindeka.  

 

In prav na povabilo  graščaka  Matjaža smo se ojstriška 

gospoda, sekcija Turističnega društva Tabor, v nedeljo, 5. 

januarja 2020, v sklopu adventnih in božičnih dvornih 

dogajanj z veseljem udeležili predstavitve jaslic v grajski 

kapeli ob priložnosti obiska Svetih treh kraljev. Donatorji 

figuric so jaslicam tako dodali še kralje Gašperja, Miho in 

Boltežarja in s tem ponazorili prihod modrih z Vzhoda.  

 

Ker pa je bil to tretji sveti večer, so po starem običaju 

zakurili ogenj z blagoslovljenim lesom ter z dimom tega lesa 

pokadili ter z blagoslovljeno vodo pokropili notranjost in 

okolico dvorca.   

 

Srečanje je bilo hkrati tudi zahvala donatorjem in druženje 

ob pogostitvi, ki so jo pripravile tamkajšnje gospodinje. 

Poleg nas so bili prisotni: grofica in grof Štatenberški, vitez 

Janez Kvaternik Kamniški, Majda Mihovec  ̶  cesarica 

Marija Terezija, grajski pisar Stane Osojnik in vitezi Celjski. 

Gledalci so bili navdušeni nad nastopom, bilo je veliko 

zanimanja in fotografiranja. 

 

To je bila priložnost za navezovanje stikov in poznanstev in 

za povabila k sodelovanju. Ugotovili smo, da je v Sloveniji 

preko leta organiziranih veliko prireditev na temo 

srednjeveške zgodovinske dediščine, kamor se je zdaj 

vključilo tudi Turistično društvo Tabor. V naši lokalni 

skupnosti sicer nimamo dobro ohranjenih grajskih objektov, 

imamo pa svojo zgodovino in zgodbo, ki temelji na  

zgodovinskih dejstvih srednjega veka. 

 

Med drugim se je pri nas 23. aprila 1635 odvijal 2. slovenski 

kmečki upor in v spomin na ta pomemben dogodek bomo 25. 

aprila 2020 organizirali prireditev Kmečki punt. 

 

                                           Turistično društvo Tabor 

 



 

28 
19 

Nove panjske končnice na Pepelovem čebelnjaku v Ojstriški vasi 
 

Člani Turističnega društva Tabor smo bili tretjo soboto v januarju posebej dejavni. V sončnem vremenu smo se zbrali 

pri skoraj 150 let starem Pepelovem čebelnjaku v Ojstriški vasi, kamor smo namestili nove panjske končnice. Končnice 

so v celoti nastale v režiji članov društva – tako v tehničnem, kot likovnem smislu. Izmere in poslikave so bile 

dokončane že lani, vendar takrat čebele niso bile v stanju mirovanja in jih nismo smeli motiti. Avtorici poslikav Julijana 

Juhart in Hani Zamuda sta bili pozorni predvsem na to, da so redni obiskovalci čebelnjaka in čebelarskega muzeja prav 

najmlajši – torej otroci iz vrtca in osnovne šole v Taboru, zato sta izbrali posebej njim namenjene motive iz pravljic in 

ljudskih pripovedk. Poleg panjskih končnic smo v bližino čebelnjaka obesili na novo izdelani in poslikani ptičji valilnici 

in krmilnici. V dogovoru z gospo Miro Pepel si panjske končnice trenutno še lahko ogledamo od blizu, ko pa bodo 

čebele začele z delom, bomo opazovalci do jesenskega počitka raje ostali na varni razdalji.  
 

 

 

 

 

 

Turistično društvo Tabor  

 

 

Božično-novoletni turnir v biljardu 
 

22. decembra 2019 se je v prostorih gasilcev v Lokah odvijal božično-novoletni turnir v biljardu. Po žrebu smo pričeli z 

dvoboji posameznikov.  

 

Rezultati so naslednji: 

 

1. mesto: Tomaž Petrič, Tabor, 

2. mesto: Dani Zupančič, Loke, 

3. mesto: Matjaž Cvilak, Tabor. 

Po končanem delu posameznih tekem se je izžrebalo dvojice. 

 

Zmagovalca dvojic: 

 

1. mesto: Jože Zupančič, Loke, in Tomaž Petrič, Tabor.  

Zahvala Gasilskemu društvu Loke za prostore in biljard mizo. 
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Športno društvo Tabor  

 

 

Košarkarski turnir trojk, Tabor 2019 

 

V decembru ŠD Tabor organizira več 

športnih prireditev, med drugim tudi 

košarkarski turnir trojk. Poleg 

domačih ekip smo gostili še ekipi iz 

Domžal in Prebolda. Turnir je bil 

izredno zanimiv in negotov, saj so 

imele kar tri ekipe na koncu enako 

število zmag. Končnega zmagovalca 

je tako odločala razlika v koših med 

danimi in prejetimi točkami. Tako je 

zopet t.i. Tazadnja ekipa iz Domžal 

zmagala, drugouvrščena ekipa je 

domača ŠD Tabor in tretja Ojstriška 

vas. 

 

Prijetno druženje je dopolnila še 

podelitev pokalov in povabilo za 

naslednje leto. 

     

Športno društvo Tabor 

 

 

Tradicionalna nogometna tekma Stari  ̶  Mladi 
 

1. januarja 2020 ob 14. uri so na nogometnem igrišču Razgan v Ojstriški vasi odigrali že 12.  tradicionalno nogometno 

tekmo, v kateri je mlajša generacija igrala proti starejši. Tekma se vsako leto odigra ob enakem času, to je na dan 

novega leta.  

 

Župan Marko Semprimožnik je v kratkem nagovoru prisotne pozdravil in izvedel prvo podajo žoge. 
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Vreme je bilo nenavadno sončno, januarski hlad pa je pregnalo kuhano vino. Navijači so bili do zadnjega na trnih, kako 

se bo tekma končala.  

 

Po rednem delu je bil rezultat 4 : 4. Strelci na strani Starih so bili: Sebastijan Veniger: 1, Bernard Vajdič: 2 ter Matic 

Natek: 1 zadetek. Na strani Mladih pa: Klemen Kološa: 2, Žan Grobler: 1 in David Sevšek: 1 zadetek. Sledili so prosti 

streli s končnim rezultatom 2 : 0 za mlajšo generacijo, ob tem pa je potrebno omeniti herojske obrambe vratarja 

Primoža Vraniča iz vrst Mladih. Na strani Starih pa so v goste povabili nekdanjega smučarja Bernarda Vajdiča iz 

Šmatevža. 

 
Tudi letos so po koncu tekme pozabili na rezultat, saj je sledilo sproščeno medgeneracijsko  druženje v Gasilskem domu 

Ojstriška vas in okrepčilo z Grabnarjevimi klobasami s kmetije Laznik. Po tekmi so ugotovili, da so bili zmagovalci 

pravzaprav člani obeh moštev. 

 

Saša Zidanšek Obreza 

 

Vir informacij: Žan Grobler (facebook) in Viktor Urankar 
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Vstopili smo v prvo leto drugega desetletja 

enaindvajsetega stoletja. Naj bo blagoslovljeno od Boga. 
 

V teh dneh mineva že mesec dni od božično-novoletnih praznikov. Nanje spominjajo samo še jaslice na prostoru med 

cerkvijo in trgovino, pa pred šolo v Lokah in seveda v cerkvi. Morda jih imate tudi še kje doma. S cerkvenega kora tudi 

božičnih pesmi skorajda ne slišimo več. Torej, vstopili smo v čas med letom. V tem času v nedeljskih evangelijih 

spremljamo obdobje Jezusovega javnega delovanja. To je čas obnavljanja osebne in občestvene zvestobe Kristusu in 

njegovemu nauku. In na drugi strani, vstopili smo v čas vsakdanjega dela in truda, v čas vsakdanjih dolžnosti in 

odgovornosti. 

 

Iz jaslic vedno sije življenje in veselje do življenja. V prazničnih dneh nam Bog spregovori na poseben način in gani 

naše srce. Potem pa je na vrsti vsak posameznik, da dovoli, da Božja beseda raste v njem, da se dotik srca ne izgubi. 

Zato se prazniki iz leta v leto vračajo. Za človeka pa pride tudi poslednji praznik. 

 

Kdor pred jaslicami postane kot otrok, se bo naučil najglobljih skrivnosti sveta in življenja. Zato naj božič ostane v nas 

vse leto, da bomo vedeli, zakaj živimo. 

 
 

Februar 2020 v Župniji Sv. Jurij ob Taboru 

 

Sobota, 1. februar, molitev pred kipom fatimske Marije. 

Pred kipom fatimske Marije, ki smo ga postavili v jaslice, bomo molili sarafinski rožni venec za grešnike, mir na svetu 

in srečno smrt. Z molitvijo bomo pričeli 30 minut pred večerno sveto mašo in se z njo izročali brezmadežnemu 

Marijinemu srcu. To bo druga izmed petih prvih sobot v letu 2020, ki jo bomo opravili v naši župniji. Sledile bodo še 

prva sobota v marcu, aprilu in maju 2020. Lepo vabljeni. Januarsko prvo soboto smo se posvetili fatimski Mariji. Tokrat 

bomo molili za mir: mir v našem srcu, naši družini, župniji, občini, državi, mir na svetu.                                                                                                                                                           

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 čaščenja 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 zelo 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 vsem, ki bodo to pobožnost vredno opravljali, obljubila srečno smrt. 

 

Nedelja, 2. februar, praznik Jezusovega darovanja, svečnica. 

Ta praznik sicer ni več zapovedan, letos pa sovpada z nedeljo. Lepo vabljeni k praznični sveti maši in blagoslovu sveč. 

 

 

Iz domače župnije 

javascript:na_open_window('win',%20'http://kraljicamiru.googlepages.com/ro%C5%BEnivenec',%200,%200,%20800,%20600,%201,%201,%201,%201,%201)
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Četrtek, 6. februar, prvi četrtek v mesecu februarju. 

Vabljeni k molitvi za duhovnike, še posebej za duhovnike iz naše župnije, za njihovo stanovitnost in svetost in za nove 

duhovne poklice v vsej vesoljni Cerkvi in še posebej v naši župniji. Z molitvijo bomo pričeli 30 minut pred večerno 

sveto mašo, to je ob 16.30. 

 

Petek, 7. februar, prvi petek v mesecu februarju.                                                                                

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, 

sveto spoved ali bolniško maziljenje.  

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

                                                                                         

Sobota, 8. februar, slovenski kulturni dan. 

To je sicer državni praznik, a ga tudi Cerkev z veseljem praznuje. Kultura, še posebej slovenska, je v veliki meri 

povezana s krščanstvom. Cerkev je velika skrbnica kulture in slovenski kristjani veliki podporniki slovenske kulturne 
dediščine. Lepo in kulturno praznujmo ta praznik. Tudi z izobešanjem slovenske zastave potrjujemo svojo kulturo. 

Sicer pa naj bo kulturno vse naše življenje. Na ta praznik prav tako vabljeni tudi k sveti maši.    

                                                                                                                                                                                                                 

Sreda, 26. februar, pepelnična sreda, pepelnica. 

V Cerkvi bo ta dan začetek svetega postnega časa 2020, časa, ko se kristjani še posebej trudimo premagovati svoje 

slabosti in delati dobro. Z odrekanjem razvadam krepimo svojo duhovno moč in vero. Pri sveti maši se na pepelnico kot 

znamenje, da je življenje minljivo, opravlja obred pepeljenja. Vabljeni k pepelnični slovesnosti.  

                                                                                                                                             

Še podrobnejši podatki o posameznih dogodkih in slovesnostih bodo objavljeni v župnijskih oznanilih. Nudimo 

vam možnost prejemanja naših župnijskih oznanil na vaš elektronski naslov. Na e-naslov: vida.slakan@gmail.com 

samo javite, da želite oznanila prejemati po e-pošti.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Vida Slakan 

 

 

 

 

Zgodovina Ojstrice pri Svetem Juriju ob Taboru 

 

K  pisanju zgodovinskega članka o gradu in dvorcu 

Ojstrica me je spodbudil izvirni znanstveni članek 

avtorja izr. prof. dr. Igorja Sapača, ki je objavil razpravo 

Grad in dvorec Ojstrica v Kroniki 2017, letnik 65, št. 3 

– Iz zgodovine Spodnje Savinjske doline. Kroniko 

izdaja Zveza zgodovinskih društev Slovenije. 

 

Stavbno zgodovinski pomen Ojstrice je bil prezrt do 

Sapačevega znanstvenega članka. V preteklosti so 

poskušali oživeti projekt Stari grad, ki pa je bil zavrnjen 

zaradi pomanjkanja znanstveno zgodovinskih dokazov. 

Turistično društvo Tabor si je na osnovi zgodovinskih 

dokazov zadalo nalogo postopne ureditve okolice 

srednjeveškega gradu Ojstrica, obuditi spomin na 

Veroniko Deseniško in 2. kmečki punt na Slovenskem. 

  

S tem člankom želim vzbuditi zanimanje občanov za 

našo zgodovino in jih povabiti k sodelovanju. 

 

Srednjeveški grad Ojstrica 

 

Ojstriški grad je nastal na vzpetini nad domnevno traso 

rimske ceste, ki se je iz ljubljanske kotline skozi Črni 

graben dvignila do sedanjih Trojan in Šentgotarda ter se 

nato čez Zaplanino in Presedle spustila po pobočjih 

Čemšeniške planine proti Taboru. Kopasta vzpetina, na 

kateri so postavili grad, dobro obvladuje cesto mimo nje 

in je postavljena kot dolinska zagozda med višji 

dominantni vzpetini Kozico in Krvavico. Cesta med 

Krvavico in grajsko vzpetino je bila vse do sodobnega 

časa najkrajša povezava  med celjsko in ljubljansko 

kotlino. Vse kaže, da v srednjem in novem veku nikoli 

ni imela funkcije tranzitne ceste in da na njej ni bilo 

mitnice. Cesta mimo Ojstrice je opravljala vlogo lokalne 

prometnice za okoliško prebivalstvo, ki ob vsakdanjem 

življenju ni bilo zavezano plačilu mitnine. 

 

Grad Ojstrica je prvič omenjen v listini Margarete 

Žovneške 23. marca 1288, ki je bila izdana na gradu 

Žovnek in v kateri sta skupaj z njo poleg Žovneka  prvič 

izpričana  bližnja gradova Šenek in Liebenštajn. Vsi 

štirje omenjeni gradovi so bili posest Žovneških. Ime je 

najverjetneje dobil po vzpetini Ojstrica, na kateri so ga 

Po poteh in spominih 
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postavili, ta pa je bila poimenovana po ostrem 

zašiljenem oziroma koničastem vrhu. Vse kaže, da je 

bila Ojstrica že od začetka skupaj z Žovnekom, 

Šenekom in Libenštajnom alodialni grad rodovine 

visoko svobodnih gospodov Žovneških – poznejših 

grofov in knezov Celjskih.  

 

Matični grad Žovnek je najverjetneje nastal pred 

koncem 30. let 12. stoletja. Ni verjetno, da so drugi trije 

gradovi nastali prej ali hkrati z Žovnekom. Verjetno so 

nastali v 13. stoletju, ko so Žovneški začeli krepiti svojo 

moč in utrjevati meje svoje posesti v Savinjski dolini.  

Vsekakor je Ojstrica v 13. stoletju določala in 

reprezentirala južno mejno črto svobodne posesti 

Žovneških in so si s postavitvijo gradu na dominantni 

vzpetini zagotovili tudi nadzor nad enim od strateško 

pomembnih prehodov med Ljubljansko in Celjsko 

kotlino. Sklepajo, da je grad Ojstrica najverjetneje 

nastal med letom 1200 in sredino 13. stoletja.  

 

Žovneški oz. Celjski so Ojstrico z drugimi gradovi 

obdržali trdno v svojih rokah do izumrtja rodovine leta 

1456. Grad za Žovneške oz. Celjske ni imel posebnega 

rezidenčnega pomena.  Zanj so vseskozi do leta 1456 

skrbeli plačani žovneški oziroma celjski gradiščani z 

upravno in vojaško službo. 

 

S krepitvijo moči Žovneških oz. Celjskih je grad 

Ojstrica gotovo izgubil del prvotnega pomena, vsekakor 

ohranil simbolno vlogo enega prvega gradov Celjskih in 

zato tudi svoj posebni status med drugimi gradovi 

Celjskih. Vsaj v prvi polovici 15. stol. je imel funkcijo 

zanesljive močne celjske utrdbe in morda tudi 

posebnega celjskega zapora na težko dostopni vzpetini, 

daleč od naselij. 

  

Kalvarija Veronike Deseniške 

 

Kronika grofov Celjskih navaja, da je po poroki 

Friderika II. z Veroniko Deseniško Herman II. Celjski 

najprej zaprl sina Friderika v stolp na Ojstrici, ki so ga 

pozneje pripeljali na zgornji grad v Celju. Nato so zajeli 

Veroniko v njenem skrivališču v stolpu na Ptujskem 

polju – domnevno v Majdburgu in jo dali zapreti v stolp 

na Ojstrici. Po neuspešnem čarovniškem procesu v 

Celju, na katerem jo je zagovarjal prior jurkloštrskega 

samostana Arnold, jo je dal Herman II.  pripeljati nazaj 

na Ojstrico ter utopiti 17. oktobra 1425 pod Ojstrico pri 

spodnji pristavi. 

Izvršitelj je bil 

vitez Jošt 

Soteški in na 

Ojstrici je 

služboval 

žovneški 

gradiščan Ušalk. 

Po umoru so 

njeno truplo 

pripeljali v 

Braslovče in ga 

tam pokopali. 

 

Navedbe v 

kroniki grofov 

Celjskih so zgovorne tudi s stavbno zgodovinskega 

vidika, ko je zanesljivo izpričan stolp na Ojstrici in po 

značaju teh navedb je mogoče sklepati, da je bil 

omenjen stolp dominantni glavni del grajske zasnove in 

ne morda eden od več stolpov ojstriškega grajskega 

kompleksa.   

 

Celjsko-habsburška fajda – zapuščina Celjskih 

 

Po izumrtju celjskih leta 1456 (umor Ulrika II. 

Celjskega v Beogradu 9. novembra 1456) je grad 

pripadel Habsburžanom in postal deželno knežja 

komorna posest. Prenos lastništva ni potekal brez 

zapletov. Ojstrica se ni takoj vdala cesarju Frideriku III. 

Ojstriški gradiščani so ostali izvesti Ulrikovi vdovi 

Katarini. V bojih za dediščino Celjskih so čete cesarja 

Friderika III. maja 1457 napadle in zavzele Ojstrico. Od 

leta 1458 naprej so za grad skrbeli oskrbniki,  kateri so 

morali na gradu za njegovo veličanstvo vzdrževati 

oboroženega moža s konjem. 

 

V tistem obdobju, najverjetneje kmalu po turškem 

vpadu v Celjsko kotlino leta 1493, so v bližnji naselbini 

severno od gradu utrdili gotsko cerkev sv. Jurija ter jo 

obdali z novim tabornim obzidjem, po katerem je 

naselbina dobila sedanje ime Tabor.  

 

Srednjeveški grad je po izgradnji nove ceste skozi 

Zajasovnik do Trojan v prvi polovici 16. stoletja, ki so 

jo izpeljali približno po trasi starejše poti in po 

prenehanju nevarnosti turških vpadov na to območje v 

II. polovici 16. stol., izgubil obrambni pomen. Zaradi 

težke dostopnosti na vrhu vzpetine, morda pa tudi zaradi 

slabega gradbenega stanja, so ga opustili ter v njegovi 
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upravni in rezidenčni vlogi nadomestili z novim 

dvorcem v dolini. Okoli leta 1680 se je grad spremenil v 

polno razvalino. 

 

                                                                                  

Vir: dr. Igor Sapač: Grad in dvorec Ojstrica. Kronika 

2017 – Iz zgodovine Spodnje Savinjske doline, letnik 

65, št. 3.  

 

Feliks Zamuda 

 

 
 

 

 

Prijatelji kulture! 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

Vabljeni na občinsko proslavo 

ob slovenskem kulturnem prazniku, 

ki bo v petek, 7. 2. 2020, ob 19. uri 

v Domu krajanov Tabor. 

Slavnostna govornica bo 

Marijana Kolenko, ravnateljica OŠ Lava Celje 

in prejemnica nagrade za življenjsko delo na področju osnovnega šolstva. 
 

Kulturno društvo 
 Ivan Cankar Tabor 

Zgodilo se bo 
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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 € 
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Če je februarja pretoplo, bomo v aprilu radi za pečjo. 

Topla svečnica (2. 2.) sneg in mraz prinese, mrzla ga odnese. 

Če se Polona (9. 2.) v sonce odtaja, v mokrem poletju gob preostaja. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

DATUM URA PRIREDITEV / DOGODEK KJE ORGANIZATOR 

PETEK, 

7. 2. 
19.00 

OBČINSKA PROSLAVA OB 

SLOVENSKEM KULTURNEM 

PRAZNIKU 

Dom krajanov 

Tabor, 

dvorana 

Kulturno društvo I. Cankar 

Tabor 

(051 234 575) 

SOBOTA, 

8. 2. 
8.00–13.00 

SEJEM STARODOBNIKOV, 

DELOV IN OPREME 

Inotrak, d. o. o. 

Kapla 16 

Steyr klub Savinjske doline 

(041 620 270) 

ČETRTEK, 

13. 2. 
9.00–10.00 

KROŽEK 

BIODINAMIČNO 

KMETOVANJE 

Občina Tabor, 

sejna soba 

Kmetijsko gozdarski zavod, 

Izpostava Žalec 

(041 498 266) 

SOBOTA, 

15. 2. 
20.00 22. VALENTINOV PLES 

Dom krajanov 

Tabor, 

dvorana 

Društvo podeželske mladine 

Tabor 

(070 321 516 ali  

031 588 791) 

TOREK, 

18. 2. 
18.00 

PRAVLJIČNA URICA 

S POUSTVARJANJEM 

Občinska 

knjižnica Tabor 

Medobč. spl. knjižnica Žalec 

(03 712 12 52) 

NEDELJA, 

23. 2. 
15.00 OTROŠKA MAŠKARADA 

Dom krajanov 

Tabor, 

dvorana 

Turistično društvo Tabor 

(041 393 828) 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 »Obstaja samo eno zdravilo zoper velike skrbi: drobne radosti.« 
 
 

 

 (Karl Heinrich Waggerl) 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Koledar dogodkov in prireditev – februar 2020 
 

... in še modrosti naših babic 

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 – avtor Majda Turnšek. 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, Vrtec Tabor, POŠ 

Tabor, Darko Naraglav, RK Žalec, Naš dom Vransko, ŠD Tabor, Društvo 

upokojencev Tabor, Turistično društvo Tabor, Tilen Slakan, MSK Žalec, Irena 

Zimmermann. 

 


