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POZDRAV UREDNICE IZPOD KRVAVICE
Z veseljem vam sporočamo, da imamo v Turističnoinformacijskem centru (TIC) Tabor, poleg že znane
ponudbe, kot so vrči za pivo, kuhinjske deske,
leseni metuljčki, kravate, broške, nakit, svinjska
mast, ocvirki, paštete, dimljene klobase, hrenovke,
kostanjev med, različne torbice, zastave,
razglednice in znamke Občine Tabor, tudi nekaj
novih izdelkov.

sluz pa naj bi bila koristna v prehrani želodčnih
bolnikov.

Našo ponudbo nadgrajujemo z ročnimi izdelki
Marjete Blatnik, kot so ročno izdelane voščilnice,
zvezki in planerji. Voščilnice so vedno dobrodošle,
saj jih praktično potrebujemo za vsako priložnost.
Priročni so tudi planerji ali zvezki, da si lahko
zapišemo pomembne dogodke.
Poleg tega vam ponujamo še domače izdelke
kmetije Lukman, kot so ajdova in pirina moka,
ajdova kaša in ješprenj.
Pravijo, da ima ajda številne zdravilne učinke, saj
naj bi uravnavala pretok krvi, preprečevala
strjevanje krvi ter tako pripomogla k zaščiti pred
boleznimi srca. Pozitivne lastnosti pripisujejo tudi
piri, saj blagodejno vpliva na prebavo ter pomaga
pri kožnih in presnovnih boleznih ter revmatskih
težavah.
Ješprenj je nekoč slovel kot hrana revežev, danes
pa je vedno bolj cenjen. Pri kuhi postane sluzast,

Vabimo vas v prostore TIC, kjer boste našli kaj zase
in za svoje bližnje.
Alenka Kreča Šmid, odgovorna urednica

IZ ŽUPANOVEGA KABINETA 35
Spoštovane in spoštovani!
Raje bi pisal o lepih stvareh, kot je gradnja
kanalizacije, vzpostavitev projekta Prostofer, nova
asfaltna cesta ipd. Ampak temu ni tako. Ne gre, saj
mi druge stvari pokvarijo dan in razpoloženje.
Odzval sem se na klice občanov glede ekološkega
otoka pri gasilskem domu v Kapli in imel kaj videti.
Nemarnež ali nemarneži so obilno založili zbirališče
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smeti. A ne tako kot velevajo predpisi in zdrava
pamet, ampak tako da so svojo lepo zapuščino
pustili kar okoli zabojnikov! Marsikatero stvar je
bilo moč videti; razna vedra s stenskimi barvami,
staro železo, velike količine oblačil, papirja, pivskih
pločevink, odpadlega ometa ... Ne vem, ali ne vedo,
da samo dve minuti vožnje naprej deluje zbirni
center Simbia d. o. o. v Čepljah pri Vranskem, ali pa
se jim pač ni ljubilo odpadkov odpeljati tja.

Če je razlog lenoba, potem jim obljubljam, da jih
bomo naslednjič pričakali in poračunali za vse za
nazaj. Naš režijski obrat, kjer je zaposlen samo en
delavec, tega ni dolžan pospravljati, niti se nima
časa ukvarjati z nemarnostjo brezvestnih ljudi.
Kako lahko to počnejo? Sprašujem se, ali jih niso
starši in v šoli o tem nič podučili? Ali pa so morda
za tovrstna dejanja zaslužni starši sami in to slabo
prakso prenašajo naprej na svoje otroke? Kakorkoli
že, sprevrženo dejanje, katerega posledic nismo
dolžni niti gledati niti pospravljati.

Obstaja še druga teorija. Morda nemarnež ni vedel,
kakšen je postopek ravnanja s smetmi. V tem
primeru ga podučim; doma imamo male zabojnike
za smeti, ki so treh vrst. Hišne odpadke vse lepo

sortiramo in odložimo v predpisan zabojnik. Družba
Simbio d. o. o. v primernih časovnih intervalih te
zabojnike izprazni, odpadki pa se reciklirajo in se
spremenijo spet v uporabne materiale. Vsaj večina.
Včasih pri hiši pride do kakšne večje čistilne akcije
in se pojavijo večje količine odpadkov. V takih
primerih uporabimo storitve zbirnega centra na
Vranskem. Odpadke, npr. naložene na prikolico,
odpeljemo v Čeplje in tam nam prijazen možakar
pokaže, kam kakšen odpadek sodi in nam celo
pomaga pri raztovarjanju in sortiranju. Vse to je
popolnoma brezplačno.
Na tak način se ohranja
naš življenjski prostor in
lepa narava, kar nam
dviguje
kvaliteto
življenja.
Zaključujem s tem, da
če se je kdo našel v
prvem delu, se mu
slabo piše. Če pa se je
kdo našel v drugem
delu, torej nevednež,
naj v bodoče ravna tako
kot je potrebno in morda nameni tudi majhno
opravičilo ter kaj osvežilnega našemu Dragu iz
režijskega obrata, ki je za njim počistil.
Marko Semprimožnik, župan

OBČINSKA UPRAVA SPOROČA IN OBVEŠČA
STORITEV "PROSTOFER" OD 24. JANUARJA 2022 DALJE NA VOLJO TUDI V NAŠI OBČINI
V sredo, 12. januarja 2022, je bila na Vranskem
slavnostna predaja električnega vozila "Prostofer",
s katerim bodo prostovoljci občin Tabor in
Vransko brezplačno opravljali prevoze za starejše
občane, v uporabo. Iz naše občine se je
usposabljanja za voznika prostovoljca udeležilo
šest kandidatov, ki so ob koncu opravili tudi testno
vožnjo z novim električnim vozilom Renault Zoe.

Gre za skupen projekt vzpostavitve mreže
brezplačnih prevozov za starejše občane obeh
občin, ki bosta tudi izmenično razpolagali z
vozilom.
Vse prisotne so pozdravili direktor Zavoda Zlata
mreža Miha Bogataj, župana obeh občin Marko
Semprimožnik in Franc Sušnik in predstavnica
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Javne agencije RS za varnost prometa Dragica
Sternad Pražnikar.
Projekt se bo pričel izvajati od 24. januarja dalje,
prevoz pa je potrebno naročiti vsaj tri dni prej

na brezplačno telefonsko številko
klicnega centra: 080 10 10.
Prijazni operaterji bodo poskrbeli za vso
organizacijo vsakega posameznega prevoza in
uporabnikom posredoval ustrezne informacije in
napotke.
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Brezplačnih prevozov se lahko poslužujejo vsi
starejši občani naše občine, ki potrebujejo prevoz
bodisi v zdravstveni dom, bolnišnico, lekarno, v
javne ustanove, na banko, pošto, izjemoma tudi za
obisk svojcev v domovih za starejše, pokopališča
itd. in za to nimajo lastnega prevoza oz. jim ga
nihče od bližnjih ne more zagotoviti.
Upamo, da bo projekt dobro zaživel med nami in
da bo storitev čim bolj koriščena.
Saša Zidanšek Obreza

ZAKLJUČEK PROJEKTA PEŠPOT RAZGAN−TABOR− JUG II. FAZA
V mesecu decembru je Občina Tabor zaključila z
dvoletnim projektom pod nazivom »PešpotRazgan-Tabor jug II. faza«, s katerim je uspešno
kandidirala na 2. Javnem pozivu za izbor CLLD
operacij, financiranih iz sredstev EKSRP na območju
LAS Spodnje Savinjske doline.
Skupaj s Športnim društvom Tabor, Turističnim
društvom Tabor in družbo
Občuti sebe d. o. o., ki so bili
partnerji na projektu, so bile
izvedene številne aktivnosti, ki
so pomembno doprinesle k
zagotovitvi infrastrukturnih
pogojev za doseganje višje
kakovosti življenja v lokalni
skupnosti. To je bil eden od
poglavitnih ciljev operacije na
tematskem področju Razvoj
osnovnih storitev.
Glavne aktivnosti projekta so bile: ureditev javne
razsvetljave na območju Tabor−jug: nameščenih je
bilo kar 24 svetilk, postavitev urbane opreme:
igrala, klopi, koši za odpadke, ureditev
vodovodnega priključka in postavitev pitnika,
obnova obstoječe lesene lope za potrebe športa,
postavitev nadstreška z mizami in klopmi - prostor
za druženje, prireditve, postavitev zaščitne lovilne
mreže na nogometnem igrišču, organizacija in
izvedba gibalnih aktivnosti na pešpoti in igrišču.

Z izvedbo projekta skušamo zagotoviti zmanjšanje
tveganja prometnih nesreč in poškodb
(osvetljenost pločnika in cestišča, uporaba
pešpoti), zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja
(LED-ulične svetilke), zmanjšanje onesnaženost
zraka z izpušnimi plini vozil (pešačenje), zmanjšanje
uporabe plastenk (pitnik), pozitivno vplivati na
javno zdravje (oskrba s pitno vodo), spodbujanje
ljudi h gibanju in posledično k zdravemu
načinu življenja (hoja zmanjšuje
dejavnike tveganja za zdravje),
povezovanje ter druženje ljudi in s tem
zmanjšanje medgeneracijskih razlik
(skupno rekreiranje, praznovanja,
sodelovanje
na
prireditvah …),
vključevanje vseh ranljivih skupin v
skupne aktivnosti, spodbuditev ranljivih
skupin k iskanju novih poslovnih
priložnosti
(samozaposlitev)
na
področju
organizacije
prireditev,
delavnic ipd., ustvarjanje privlačnega
bivalnega okolja in spodbujanje priseljevanja,
oblikovanje novih partnerstev (povezovanje
partnerjev na projektu z udeleženci prireditev iz in
izven lokalne skupnosti).
Celotna vrednost projekta je znašala cca. 46.000,00
EUR, znesek dodeljenega sofinanciranja, ki bo
realizirano v letošnjem letu, pa cca. 13.700,00 EUR.
Saša Zidanšek Obreza
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PREJELI SMO

KAJ PRINAŠA PRENOVLJENI GRADBENI ZAKON?
Novi Gradbeni zakon, ki je začel veljati konec
preteklega leta, uporabljati pa ga bomo začeli 1.
junija 2022, prinaša precej sprememb zlasti na
področju pridobivanja uporabnih dovoljenj in
legalizacij že izvedenih gradenj.
Novi zakon poenostavlja postopke
Zakon prinaša določene novosti oziroma
poenostavitve v postopku redne pridobitve
gradbenega dovoljenja. Na primer, možnost
začetka gradnje na lastno odgovornost po
dokončnosti (in ne več pravnomočnosti)
gradbenega dovoljenja ter manjšo rekonstrukcijo,
ki presega vzdrževalna dela (npr. Prizidava
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zunanjega stopnišča ali vgradnja dvigala), brez
gradbenega dovoljenja, le na podlagi pisnega
mnenja pooblaščenega strokovnjaka (npr. inženirja
gradbeništva ali arhitekta).

Po novem bodo imeli podjetniki možnost
postavitve začasnega skladiščnega objekta ob
obstoječih proizvodnih objektih za največ tri leta,
prav tako brez gradbenega dovoljenja, in sicer zgolj
na podlagi prijave začetka gradnje. Seveda pod
pogojem, da bo objekt v montažni izvedbi ali objekt
proizvod, medtem pa si bo lahko podjetje za
tovrsten objekt pridobilo gradbeno dovoljenje. V
zvezi z začasnimi skladiščnimi objekti je pomembno
poudariti še eno prednost, ki jo prinaša novela
zakona. Za vse tovrstne obstoječe objekte, ki bodo
postavljeni do 1. 6. 2022 in zanje ni bilo izdano
gradbeno dovoljenje, od tega dne začne teči triletni
rok za pridobitev tega.
Med spremembami pogojev za pridobitev
gradbenega dovoljenja je za bodoče investitorje
pomembna še ena novost. Plačilo komunalnega
prispevka ni več pogoj za izdajo gradbenega
dovoljenja, kot to določa sedanja ureditev. Po
novem lahko investitor od 1. 1. 2024 zaprosi za
odmero komunalnega prispevka tik pred prijavo
začetka gradnje.
Gradbeno dovoljenje za odstranitev objekta in
prijava začetka gradnje
Med novostmi je zakonska določba, da je treba
pridobiti gradbeno dovoljenje tudi za odstranitev
zahtevnega ali manj zahtevnega objekta, ki se
dotika objekta na sosednji nepremičnini ali je od
njega oddaljen manj kot meter. Gradbeno
dovoljenje za ta namen doslej ni bilo potrebno. Za
vse ostale odstranitve tovrstnih objektov bo še
naprej zadoščala prijava začetka gradnje.
Bistvena novost za investitorje enostavnih stavb
(npr. nadstrešnic, garaž, drvarnic, lop ipd., s
površino največ 20 m2 in višino ter nosilnim
razponom največ 4 m) in za postavitev začasnih
skladiščnih objektov je obveznost, da morajo
prijaviti začetek gradnje na pristojni občini in ne na
upravni enoti. Za vse ostale prijave začetka gradnje
smo pristojne upravne enote.

Do uporabnega dovoljenja brez fasade
Na podlagi dosedanjih izkušenj s strankami in
njihovih povratnih informacij menimo, da bodo na
največje odobravanje gotovo naletele novosti,
povezane s pridobivanjem uporabnega dovoljenja
za enostanovanjske stavbe. Namesto dokazila o
zanesljivosti objekta bo treba po novem poleg
projektne dokumentacije izvedenih del predložiti
le izjavo nadzornika in vodje nadzora, da so dela
končana v skladu z gradbenim dovoljenjem in da
objekt izpolnjuje bistvene zahteve. Ob tem je
pomembna še ugodnost, lahko ji rečemo še eno
darilo zakonodajalca, ki se nanaša na izjavo
nadzornika. Ta bo lahko predložena tudi v primeru,
ko stavba (sploh) ne bo imela izvedenega
toplotnega ovoja (fasade). V takih primerih bo
moral investitor opraviti zahtevana dela vsaj v treh
letih po izdaji uporabnega dovoljenja. Ker
pridobitev uporabnega dovoljenja še vedno ostaja
pogoj za pridobitev hišne številke, ta pa je po
veljavni zakonodaji pogoj za prijavo stalnega
prebivališča, je možnost vselitve v novozgrajeni
objekt vsekakor ena izmed rešitev za vse tiste, ki se
pri urejanju stanovanjskega vprašanja srečujejo s
tovrstno problematiko.
Uporabno dovoljenje za hiše, ki so bile zgrajene
pred 1. 6. 2018
Ena izmed največjih ugodnosti novega Gradbenega
zakona je zagotovo predpostavka, pravna
domneva (fikcija) izdanega uporabnega dovoljenja
za vse enostanovanjske stavbe, ki so bile zgrajene
na podlagi gradbenega dovoljenja pred 1. 6. 2018,
kar mora z izjavo potrditi pooblaščeni strokovnjak.
Stavba mora biti vpisana v kataster nepremičnin.
Na zahtevo lastnika objekta bo upravna enota
izdala odločbo, da ima stavba uporabno dovoljenje
po samem zakonu.
Podobno velja za obstoječe objekte daljšega
obstoja, ki so zgrajeni pred 1. 1. 2005 skladno z
gradbenim dovoljenjem. Za takšne objekte ali dele
objekta se na zahtevo investitorja ali lastnika
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objekta izda uporabno dovoljenje pod pogojem, da
je ta vpisan v kataster nepremičnin. Zahtevi mora
biti priložena izjava pooblaščenega strokovnjaka
ter dokazilo, da je objekt izveden skladno z
gradbenim dovoljenjem (za tovrsten objekt ne sme
biti izrečen inšpekcijski ukrep v zvezi z nevarno
gradnjo).
Novosti na področju legalizacije
Določbe o pogojih in postopkih tako imenovanih
»izrednih« legalizacij ostajajo glede pravic in
obveznosti lastnikov obstoječih nelegalnih
objektov v osnovi enake. Uvajajo se dodatne
možnosti za vse tiste primere, ki po trenutno
veljavnem Gradbenem zakonu nimajo pravne
podlage. Tako bo po novem mogoče legalizirati
tudi del nelegalnega objekta, ki se ga lahko jasno
loči od njegovega legalnega dela. Izdaja odločbe o
legalizaciji bo po novem mogoča le za del objekta.
Objekt oz. del objekta mora biti zgrajen do 17. 11.
2017, vsaj do faze grobih gradbenih del. Zahtevo bo
treba vložiti na upravni enoti do 1. 6. 2027, torej v
roku 5 let od začetka uporabe novega zakona. Med
pogoji so še dokončanost objekta do izdaje
dovoljenja, zagotovljenost minimalne komunalne
oskrbe objekta, mnenja pristojnih mnenjedajalcev
(občina, državni organ ali nosilec javnega
pooblastila izda mnenje k dokumentaciji za
pridobitev gradbenega dovoljenja), plačan
komunalni prispevek, nadomestilo za degradacijo
in uzurpacijo ter vpis stavbe v kataster
nepremičnin. Zahtevi se priloži še izredno
poenostavljena dokumentacija za legalizacijo.

Za objekte ali dele objekta po obeh opisanih vrstah
izrednih legalizacij (tako za tiste, ki imajo odločbo o
legalizaciji kot za objekte daljšega obstoja) se šteje,
da niso nelegalni ali neskladni in da imajo uporabno
dovoljenje po zakonu.
Še bolj kot opisana vrsta legalizacije, je za lastnike
ugodna in enostavna legalizacija objektov daljšega
obstoja. Z novim zakonom je časovnica izgradnje
tovrstnih objektov prestavljena bližje v sedanjost,
in sicer iz leta 1998 na 2005, kar pomeni, da bodo
lahko objekte legalizirali vsi tisti, ki po sedanji
ureditvi tega pogoja niso izpolnjevali. Pred izdajo
dovoljenja za objekt daljšega obstoja bo potrebno
plačati še komunalni prispevek in nadomestilo za
degradacijo in uzurpacijo ter predložiti posnetek
obstoječega stanja in elaborat za vpis v kataster
nepremičnin, če objekt še nima vpisa. Zaradi
poenostavljenosti postopka in ohlapnih pogojev,
ima dovoljenje za objekt daljšega obstoja pogojno
veljavnost, kar pomeni, da se lahko izjemoma, če je
to nujno potrebno zaradi varovanja javnega
interesa, razveljavi na zahtevo vlade ali občine,
brez odškodninske odgovornosti.
Za zaključek poudarjamo, da obstoječe normativne
rešitve omogočajo, da se investitorjem s pričetkom
uporabe novega Gradbenega zakona nabor
ugodnosti širi, pri čemer se jim pravice po sedaj
veljavnem zakonu ne ukinjajo. Novi zakon namreč
izrecno določa, da se bodo lahko (na izrecno željo
investitorjev) postopki, ki bodo v teku pred 1. 6.
2022, končali po določbah novega zakona.
Simona Stanter, načelnica

POZIV LASTNIKOM PRIOBALNIH ZEMLJIŠČ OB VODOTOKIH 2. REDA
Obveščamo vse lastnike priobalnih zemljišč ob
vodotokih 2. reda (vsi vodotoki, ki v prilogi Zakona
o vodah niso navedeni kot vodotoki 1. reda), da so
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po določilih 100. člena Zakona o vodah (Uradni list
RS, st. 67/02 in spremembe) dolžni sami
zagotavljati odstranjevanje odvečne zarasti na

bregovih, odstranjevanje plavja (odpadlega listja
in drugih plavajočih predmetov), odpadkov in
drugih opuščenih in odvrženih predmetov ter
snovi z vodnih in priobalnih zemljišč.
Pogoji, pod katerimi lahko čiščenje priobalnega (in
vodnega) zemljišča izvede priobalni lastnik oz. drug
uporabnik zemljišča, so naslednji:
- zagotavljati
je
potrebno
selektivno
odstranjevanje odmrle, poškodovane in
odvečne zarasti iz brežin in priobalnega
zemljišča, zlasti zarasti, ki sega v strugo potoka,
- golosekov ni dovoljeno izvajati: morebitnih
večjih zdravih dreves, če se nahajajo ob potoku
se torej ne sme posekati. V priobalnem pasu
vodotoka, ki predstavlja 5m pas od zgornjega
roba brežine potoka, je treba ohranjati
nepretrgano drevesno in grmovno zarast,
- propadlo in odstranjeno zarast ter odpadke je
potrebno v celoti odstraniti z območja na naravi
neškodljiv način; material je prepovedano
odlagati v strugo, na brežino in priobalni pas
vodotoka,
- potrebno je redno odstranjevanje plavja iz
vodnega in priobalnega zemljišča (odpadlega
listja in drugih plavajočih predmetov),
- potrebno je odstranjevanje odpadkov in
morebitnih drugih opuščenih in odvrženih
predmetov iz vodnega in priobalnega zemljišča
(o morebitnem odlaganju tretjih oseb je treba
obvestiti pristojno inšpekcijsko službo),
- na urejenih odsekih vodotokov v strnjenih
naseljih je potrebno redno kositi brežine in
priobalni pas vodotokov.

Pri načrtovanju vegetativnega vzdrževanja, to je
predvsem odstranjevanju grmičevja in drevja, je
treba tudi upoštevati, da je, v skladu z Zakonom o
divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04),
prepovedano odstranjevanje zarasti ob vodnih
koritih v obdobju med 1. marcem in 1. avgustom.
Pri odstranjevanju obrežne zarasti na območjih z
naravovarstvenim
statusom
je
potrebno
upoštevati še naravovarstveno zakonodajo.
Območja z naravovarstvenim statusom so razvidna
iz Atlasa okolja ali Atlasa voda. Za napotke glede
upoštevanja tega naj se lastniki oz. uporabniki
priobalnih zemljišč obrnejo na pristojne območne
enote Zavoda RS za varstvo narave.
Hkrati vas obveščamo, da je z namenom
zmanjševanja erozijske in poplavne ogroženosti
prebivalcev, objektov, premoženja in zemljišč,
prepovedano odlaganje vejevja, lesne mase
oziroma kakršnokoli deponiranje lesa na vodnem
in priobalnem zemljišču.
Prav tako, je v skladu s ciljem varstva in urejanja
voda in zmanjševanja posledic škodljivega
delovanja voda prepovedano, na vodnem in
priobalnem zemljišču, postavljanje kakršnih koli
ovir, vzdolžnih ali prečnih ograj, deponiranje bat
sena in drugih pridelkov, gradbenega materiala in
gradbenih odpadkov, tudi v smislu začasnih
deponij.
Roman Kramer, direktor

MESEČNO POROČILO GASILSKE ZVEZE ŽALEC
MED 10. DECEMBROM 2021 IN 10. JANUARJEM 2022
V veljavi so razni ukrepi za omejevanje širjenja
epidemije COVIDA-19, med njimi pogoj PCT. Ni pa
treba pogoja PCT izpolnjevati potrošnikom ob

obisku trgovine z osnovnimi življenjskimi izdelki,
drogerije ali lekarne ter pri zagotavljanju javnega
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reda in miru, varnosti in obrambe, nujne
medicinske pomoči ter zaščite in reševanja.
Dogodki:
4. januarja 2021, smo bili ob 12:17 uri obveščeni o
požaru v stanovanjski hiši v Studencah, Občina
Žalec, Gasilska zveza Žalec. Po prejemu informacije
o dogodku so bila aktivirana prostovoljna gasilska
društva Ponikva pri Žalcu, Velika Pirešica, Žalec in
Gotovlje. Skupno je v intervenciji sodelovalo 40
gasilcev z devetimi gasilskimi vozili. Zagorelo je v
ostrešju stanovanjske hiše. Požar je bil pogašen ob
14:15 uri. V požaru je bilo uničeno mansardno
stanovanje, ki ni več primerno za bivanje.

V obdobju mesečnega poročila so člani Gasilske
zveze Žalec opravili 15 intervencij, ki so skupno
trajale 38 ur in 30 minut. Najdaljša intervencija je
trajala 12 ur in 30 minut, najkrajša pa le 30 minut.
Statistika občinskih poveljstev v GZ Žalec:
V GPO Žalec so imeli 10 dogodkov, kjer je bila
potrebna pomoč gasilcev, v GPO Polzela so imeli tri
intervencije, GPO Braslovče so imeli po dve
intervencije, v GPO Tabor in GPO Vransko pa
intervencij niso imeli.
Tadej Zupan,
predstavnik GZ Žalec za odnose z javnostmi

DARUJTE KRI NA KRVODAJALSKIH AKCIJAH
V Žalcu, Šempetru, Preboldu, na Polzeli ter na
Vranskem bodo izvedli 13 krvodajalskih akcij.

Potek krvodajalske akcije v Kulturnem domu Vransko

V zadnjih dveh letih je žalsko območno združenje
RK, s krajevnimi organizacijami RK ter
transfuzijskima službama ZTM Ljubljana in SB Celje,
organiziralo terenske krvodajalske akcije zaradi
koronavirusa na prilagojen način. S tem bodo
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nadaljevali tudi letos. Transfuzijske službe morajo
zagotavljati nemoteno zdravljenje s krvjo, zato je
darovanje krvi nujna zdravstvena storitev in
krvodajalcem ni potrebno izpolnjevati PCT
pogoja.
Če
ste
se cepili z
mRNA
cepivom
(Pfizer/BioNTech - Comirnaty in COVID-19
Vaccine
Moderna)
ali
vektorskim
cepivom (AstraZeneca - Vaxzevria, COVID-19
Vaccine
Janssen), lahko
darujete
kri
že naslednji dan (24 ur) in če niste imeli
neželenih učinkov po cepljenju (t.j. bolečin na
mestu
cepljenja,
povišane
telesne
temperature, utrujenosti …). Če nimate
informacije o vrsti cepiva, lahko kri darujete
čez 4 tedne.
Če ste preboleli Covid, lahko kri darujete 28 dni po
prvih znakih okužbe oz. 14 dni po popolni
ozdravitvi (razen simptomov kot so, npr. izguba
vonja, okusa, kašelj ..., ki lahko ostanejo dlje časa
po bolezni). V splošnem se morate počutiti zdravo.

Virus SARS-CoV2 spada med koronaviruse, ki za
svoj razvoj potrebujejo celice sluznice dihal in je
virus, ki se s krvjo ne prenaša. Prav tako se s
krvjo ne prenaša cepivo, saj vse nukleinske kisline
v cepivih (na osnovi mRNK, adenovirusov,
plazmidov) obstanejo v krvnem obtoku le začasno,
toliko da sprožijo tvorbo protiteles in s tem imunski
odziv telesa, kar pomeni zaščito pred okužbo oz.
težjim potekom bolezni. Cepiva proti Covidu se v
telesu kmalu razgradijo in se s krvjo ne prenašajo.

Krvodajalske akcije organizirajo:
- v Žalcu in na Polzeli za ZTM Ljubljana;
- v Šempetru, Preboldu in na Vranskem za
Transfuzijski center SB Celje.
Naročanje za darovanje krvi:

Stanje zalog krvi in ostale novosti na področju
krvodajalstva
spremljajte
na
spletni
strani: www.ztm.si .
Krvodajalske akcije v Spodnji Savinjski dolini:
Datum

Trajanje

Lokacija

17. 2. 2022

7.-10.

Gasilski dom
Šempeter

23. 3. 2022

7.-12.

veroučna učilnica
Župnije
Polzela

30. 3. 2022

7.-12.

Hotel Žalec

9. 6. 2022

7.-10.

Hotel Prebold

22. 6. 2022

7.-12.

veroučna učilnica
Župnije Polzela

23. 6. 2022

7.-10.

Kulturni dom Vransko

27. 7. 2022

7.-12.

Hotel Žalec

8. 9. 2022

7.-10.

Gasilski dom
Šempeter

21. 9. 2022

7.-12.

veroučna učilnica
Župnije Polzela

20. 10. 2022

7.-10.

Hotel Prebold

7. 11. 2022

7.-12.

Hotel Žalec

1. 12. 2022

7.-10.

Kulturni dom Vransko

21. 12. 2022

7.-12.

veroučna učilnica
Župnije Polzela

- ZTM Ljubljana: 051 389 270 ali 030 716 796,
med
tednom,
od
7.
do
15.,
ali krvodajalec@ztm.si;
- Transfuzijski center SB Celje: 03 423 35 97, med
tednom
od,
7.
do
15.,
ali narocanjekrvodajalcev@sb-celje.si .
Krvodajalce prosijo, da se odzivajo na vabila
Rdečega križa in transfuzijskih služb, jih pokličejo
ter se dogovorijo o dnevu in uri prihoda ter pridejo
na odvzem ob dogovorjenem času.
Krvodajalcem
se
zahvaljujejo
za
odziv,
razumevanje ter upoštevanje vseh preventivnih
zaščitnih ukrepov. V skrbi za zdravje vseh bodo še
naprej izvajali vse zaščitne ukrepe za
preprečevanje širjenja okužbe Covid-19.
Hvala vam, ker življenje zaradi vas teče dalje …
RK Žalec
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VSEBINA
• SKLEP o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Tabor,
št. 1 (SD OPN 1)

Na podlagi 110. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/2017) ter na podlagi 6. člena Statuta Občine
Tabor (Ur. l. RS, št. 120/2006, 51/2010, 60/2015 in Uradne objave Občine Tabor 3/2018) je župan Občine
Tabor dne 12. januarja 2022 sprejel

SKLEP
O ZAČETKU PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
OBČINE TABOR, ŠT. 1 (SD OPN 1)

1. člen
(vsebina in pravna podlaga)
(1) Občina Tabor ima veljaven Občinski prostorski načrt Občine Tabor (Uradne objave Občine Tabor št. 2/2016,
dne 7. 4. 2016; v nadaljevanju: OPN). S tem sklepom župan Občine Tabor določa začetek in način priprave
njegovih prvih sprememb, t.j. sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Tabor, št. 1
(v nadaljevanju: SD OPN 1).
(2) Pravna podlaga za pripravo SD OPN 1 je Zakon o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/2017; v nadaljevanju:
ZUreP-2).
(3) S tem sklepom se potrdi oz. določi:
-

potrditev izhodišč za pripravo SD OPN 1,
območje in predmet načrtovanja,
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-

način pridobitve strokovnih rešitev,
vrsto postopka,
roke za pripravo SD OPN 1 in njegovih posameznih faz,
navedbo državnih in lokalnih nosilcev urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj,
načrt vključevanja javnosti in
seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede
njihovega zagotavljanja.
2. člen
(potrditev izhodišč)

S tem sklepom se potrdijo Izhodišča za pripravo SD OPN 1 z dne: januar 2022.
3. člen
(območje in predmet načrtovanja)
(1) Predmet načrtovanja SD OPN 1 so potrebe občine, potrebe nosilcev urejanja prostora in zasebne potrebe.
(2) Potrebe občine so predvsem:
-

določitev ureditvenih območij naselij (UON) in območij za dolgoročni razvoj naselij (ODRN),
opredelitev območij stavbnih zemljišč na posamični poselitvi,
druge potrebe občine kot so:
- umestitev poslovne (gospodarske) cone ob regionalni cesti,
- umestitev več območij družbene infrastrukture in javnega interesa,
- racionalizacija na področju nezazidanih stavbnih zemljišč,
- določitev pogojev glede parkirnih mest za javne stavbe v Taboru,
- sprememba prostorskih izvedbenih pogojev na območju naselbinske dediščine v Ojstriški vasi,
- druge spremembe.

(3) Potrebe Občine Tabor, ki so predmet SD OPN 1, so navedene v Tabeli 1.
Tabela 1: Potrebe Občine Tabor
ZAP. ŠT.
POBUDE

-

št. parc.
- pobuda v SD OPN1

k. o.
- pobuda v
SD OPN1

površina
(m2)
- pobuda v
SD OPN1

OBSTOJEČA
NRP
- iz veljavnega
prostorskega
akta občine

PREDLAGANA
NRP
- v SD OPN 1

poslovna (gospodarska) cona ob regionalni cesti:

7

653/5, 653/6, 653/7
(del), 653/9 (del),
654/4

Ojstriška
vas

14081 K1

IG

8

655, 656/2

Ojstriška
vas

25879 IK

IG
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9

657/5, 657/7, 659/2,
673/2 (del), 679/2
(del), 680/2 (del),
684/4 (del), 685/2
(del), 1633/4
-

Ojstriška
vas

11562 SK

5682 G

K1

družbena infrastruktura:

30

1188/4 (del)

Ojstriška
vas

71

1565/9 (del), 1663/3
(del)

Ojstriška
vas

868 K1

ZS

36

946/4

Ojstriška
vas

1827 K1

A

21

racionalizacija glede nezazidanih SZ:
1595/7, 1596/1,
1596/10, 1596/11,
1658/11 (del)

odlok1

odlok2

-

ZS ali ZD

Ojstriška
vas

16215 SS

K1

parkirna mesta ob javnih stavbah v Taboru:
*243/2, 1177/1,
1177/2, 1177/4

Ojstriška
vas

Sprememba PIP za EUP TA02, TA04:
»Če na gradbeni parceli stavbe v lasti občine ni
mogoče zagotoviti zadostnega števila parkirnih
mest, se ta lahko zagotovijo na drugih javnih
površinah oz. javnih parkirnih mestih v bližini.«

PIP v Ojstriški vasi (naselbinska dediščina):
območje naselbinske dediščine
Ojstriška vas

Sprememba PIP za EUP OJ01 – OJ05:
Skupaj s pristojnim NUP se prouči možnost
sprememb PIP tako, da bi veljali podobni PIP kot
v naselju Tabor.

druge spremembe:

odlok3

območje celotne občine

Sprememba PIP za občinske ceste:
Poiščejo se ustrezne strokovne rešitve glede
prikaza in/ali določb (PIP) za občinske ceste, ki
bi bile podlaga za nadaljnje odloke o občinskih
cestah.

odlok4

Naselje Ojstriška vas

Sprememba strateškega dela:
Preverijo se ažurni podatki in v kolikor je to
mogoče, se v odloku (strateški del) Ojstriška vas
opredeli kot »urbano naselje«

odlok5

območje celotne občine

Sprememba posameznih členov, predvsem PIP
za posamezne EUP, pa tudi skupnih PIP, ki
veljajo za vse posege.

odlok6

območje celotne občine

Sprememba posameznih členov:
Odpravljena bodo posamezna neskladja odloka,
podrobneje pojasnjena posamezna vsebina,
izvedeni bodo popravki odloka, za katere se je v
času njegove uporabe izkazalo, da je potrebno
vsebino natančneje določiti, korigirati ipd.,
vsebina, ki je bila v odloku vezana na
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posamezne uredbe, ki so spremenile, bo
ustrezno korigirana ipd.
(4) Območje načrtovanja za potrebe občine iz (2) odstavka tega člena so predvidoma vsa naselja, za katera so
v strateškem delu OPN določena okvirna območja naselij oz. v izvedbenem delu OPN stavbna zemljišča v
okviru enot urejanja prostora, t.j. za:
-

okvirno območje naselja Črni vrh – UON / ODRN 1
okvirno območje naselja Dragopolje – UON / ODRN 2
okvirno območje naselja Kapla – UON / ODRN 3
okvirno območje Dragopolje (kmetijsko proizvodna cUON / ODRN a) – UON / ODRN 4
okvirno območje naselja Vindija – UON / ODRN 5
okvirno območje naselja Loke – UON / ODRN 6
okvirno območje naselja Loški vrh (Vinogradi) – UON / ODRN 7
okvirno območje naselja Ojstriška vas – UON / ODRN 8
okvirno območje naselja PUON / ODRN dor – UON / ODRN 9
okvirno območje naselja PUON / ODRN dor (jug) – UON / ODRN 10
okvirno območje naselja Tabor – UON / ODRN 11
okvirno območje naselja Hudimarje – UON / ODRN 12

(5) V kolikor bo v nadaljevanju postopka (predvsem s strokovnimi podlagami) ugotovljeno, da naselja (ali
njihovi deli) iz (4) odstavka tega člena ne ustrezajo merilom za določitev UON in ODRN, se za ta območja
določi ustrezen tip poselitve (npr. posamična poselitev). Velja tudi obratno, v kolikor bo ugotovljeno, da je
katera od drugih poselitvenih oblik ustrezna merilom za določanje UON in ODRN, se zanjo določi območje
naselja.
(6) Potrebe nosilcev urejanja prostora so predvsem:
-

potrebe nosilcev pri vsebinskem (strokovnem) določanju UON in ODRN,
smernice in mnenja nosilcev glede izraženih zasebnih potreb,
druge izražene potrebe nosilcev urejanja prostora.

(7) Območje načrtovanja za potrebe nosilcev urejanja prostora iz (6) odstavka tega člena so enaka območjem
načrtovanja za potrebe občine in načrtovanja za zasebne potrebe, lahko pa tudi druga območja v občini,
če tako zahtevajo nosilci v smernicah in mnenjih.
(8) Zasebne potrebe so pobude, ki jih je Občina Tabor prejela do sprejema Izhodišč. V kolikor bo Občina Tabor
v nadaljevanju postopka ugotovila, da obstaja dodaten interes po vključitvi zasebnih potreb (pobud) v
postopek SD OPN 1, lahko zaradi racionalnosti v postopek SD OPN 1 vključiti tudi zasebne potrebe, ki se
jih zbere naknadno, pri čemer pa ne sme biti kršeno načelo ekonomičnosti (2. odstavek 12. člena ZUreP2). V primeru vključitve dodatnih zasebnih pobud se sprejme dopolnitev teh Izhodišč in dopolnitev Sklepa
o začetku postopka SD OPN 1.
(9) Območja načrtovanja za zasebne potrebe (pobude) iz (8) odstavka tega člena so navedena v Tabeli 2.
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Tabela 2: Zasebne potrebe (pobude)
ZAP. ŠT. št. parc.
POBUDE - upoštevana pobuda v SD
OPN1

k. o.
površina
- pobuda v SD (m2) OPN1
pobuda v
SD OPN1

OBSTOJEČA
PREDLAGANA
NRP
NRP
- iz veljavnega - v SD OPN 1
prostorskega
akta občine

1

448/4 (del)

Ojstriška vas

2897 K1

A

2

450/6 (del)

Ojstriška vas

930 K1

A

3

422/6, 422/7

Ojstriška vas

9635 K1

4

503/5 (del)

Ojstriška vas

739 K1

As

5

585/2 (del)

Ojstriška vas

1000 K1

A

6

547/51 (del)

Ojstriška vas

2131 K1

SK

10

688/2 (del), 688/3 (del),
689/4 (del), 701/2, 703/3,
704/4, 704/2

Ojstriška vas

869 K1

SK

11

159/2 (del), 159/4 (del)

Ojstriška vas

253 K1

SK

12

786/2

Ojstriška vas

1311 K1

SK

13

794 (del)

Ojstriška vas

507 K1

SK

14

2/1 (del), 1 (del)

Miklavž

3434 K1

A

15

757/1 (del)

Ojstriška vas

1089 K1

SK

16

1949 (del)

Ojstriška vas

3527 K1

SK

17

2000 (del), 2001/1, 2001/2,
2002

Ojstriška vas

3359 K1

SK

18

2/1 (del), 8 (del)

Miklavž

2597 K1

A

19

44/3

Miklavž

20

1595/5

Ojstriška vas

908 SS

K2

22

19/3 (del)

Miklavž

700 K1

A

23

1962/1, 1962/2

Ojstriška vas

4816 K1

SK

24

1239

Ojstriška vas

1048 K1

A

25

53 (del)

Miklavž

824 K1

A

26

48 (del), 50 (del), 52 (del)

Miklavž

2277 K1

27

1298 (del)

Ojstriška vas

161 K1

SK

28

1266

Ojstriška vas

7624 K1

E

29

1268

Ojstriška vas

2902 K1

SS

31

481/3, 481/5

Črni vrh

2549 K1

A

32

1281/1, 1281/2

Ojstriška vas

3209 SS

K1 ali K2

33

486/3

Črni vrh

548 K1, G

A

34

1150 (del)

Ojstriška vas

800 K1

SS

35

1145/1 (del)

Ojstriška vas

400 K1

SS

A ali SS

12939 K1 (delno NR: A ali SS ali BT
A)

BT (ali druga
ustrezna NR,
kot je ZS, IK,
A)
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37

87/1 (del)

Miklavž

2500 K2

IK

38

1055/1

Ojstriška vas

9936 K1

A

39

1054/4 (del)

Ojstriška vas

500 K1

A

40

248/3 (del)

Miklavž

894 IG

K1

41

248/1 (del), 248/3 (del)

Miklavž

6701 IG

BT

42

248/1 (del), 248/2 (del),
248/3 (del)

Miklavž

1918 K1, G

BT

43

1120/12

Ojstriška vas

837 K1

SS

44

369/4 (del)

Črni vrh

200 K2

A

45

1120/11

Ojstriška vas

642 K1

SS

46

252/6 (del), 252/7 (del),
237/4 (del)

Miklavž

1112 K1

A

47

252/7 (del)

Miklavž

860 K1

A

48

1016/5 (del), 1018/1 (del)

Ojstriška vas

5397 G, K1

SS

49

335/1 (del)

Črni vrh

1282 K2

A ali BT

50

1016/2 (del)

Ojstriška vas

161 K1

SS

51

1018/21 (del)

Ojstriška vas

7069 G, K2

SS

52

305/2 (del)

Črni vrh

1382 K2

A

53

1024/7 (del)

Ojstriška vas

825 G

SK

54

211/1 (del), 214

Črni vrh

2584 G, K1

A

55

211/1 (del)

Črni vrh

2236 K1

E

56

185 (del), 186/1 (del)

Črni vrh

250 K1

SK

57

169/2 (del)

Črni vrh

500 K1

SK

58

89/9, 89/21

Črni vrh

1194 K1

A

59

1051/1 (del)

Črni vrh

406 K1, G

A

60

1016 (del), 1017/1 (del), 1018 Črni vrh
(del), *157

3204 K2, G

A

61

1029/1 (del), 1029/3 (del),
1058/12 (del)

Črni vrh

660 K2, G

BT

62

1089/3 (del)

Črni vrh

800 K1

A

63

1065/2 (del)

Črni vrh

500 K1

A

64

983/2

Črni vrh

1803 K2

BT

65

956/3 (del)

Črni vrh

242 K2

A

66

494/6 (del)

Miklavž

205 K1, K2

A

67

597/3 (del)

Miklavž

3179 K1

ZS (ali druga
ustrezna NR,
kot je BT, IK,
A)

68

1814/3 (del)

Ojstriška vas

1300 K1

SK

69

1062/1 (del), 1062/2 (del),
1053/10 (del)

Ojstriška vas

6275 K1, G

SK

70

1051/1 (del)

Črni vrh

406 A

K1

72

291/2 (del)

Črni vrh

832 K2

A
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73

739 (del)

Črni vrh

1087 K2

SK

74

1201/1 (del), 1201/4

Ojstriška vas

3792 K1

A

75

1620/1 (del)

Ojstriška vas

653 K1, G

As

76

230/4 (del)

Črni vrh

993 K2

Av ali BT

77

2000 (del)

Ojstriška vas

233 K1

SK

78

1298 (del)

Ojstriška vas

69 K1

SK

79

778 (del), 779 (del)

Ojstriška vas

651 K1

SK

80

699/1 (del)

Ojstriška vas

580 K1

SK

81

265/3 (del)

Ojstriška vas

712 K1

A

82

898/1 (del)

Ojstriška vas

600 K2

A

83

277 (del)

Črni vrh

1333 K2

A

(10) Skupna površina vseh predlaganih sprememb namenske rabe iz kmetijskih zemljišč v stavbna zemljišča
znaša 1,67 ha za potrebe občine in 14,25 ha za zasebne potrebe.
(11) Predmet SD OPN 1 so tudi posamezne korekcije odloka in grafičnega dela, ki se nanašajo predvsem na
uskladitve zaradi sprememb zakonodaje, uredb ali drugih odlokov, dokumentov in podobno, ki vplivajo
na vsebino OPN. Tako bodo s SD OPN 1 odpravljena morebitna neskladja odloka, podrobneje pojasnjena
posamezna vsebina, izvedeni bodo popravki odloka, za katere se je v času njegove uporabe izkazalo, da
je potrebno vsebino natančneje določiti, korigirati ipd., vsebina, ki je bila v odloku vezana na posamezne
uredbe, ki so spremenile, bo ustrezno korigirana ipd. Pri teh dopolnitvah bo Občina Tabor intenzivno
sodelovala tudi z UE Žalec, ki jo bo zaprosila za pripombe glede na zaznane težave pri izvajanju določb
OPN iz pristojnosti UE.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev za potrebe občine)
(1) Način pridobitve strokovnih rešitev za potrebe občine iz (2) odstavka 0. člena je izdelava ustreznih
strokovnih podlag skladno s 60. členom ZUreP-2, ki jih zagotovi Občina Tabor. Pri tem bo smiselno
upoštevala določila veljavnega OPN ter že izdelane strokovne podlage s področja poselitve:
-

Strokovne podlage za strategijo prostorskega razvoja in prostorski red občine Tabor, načrtovalec:
URBANISTI Gorazd Furman Oman s.p., Celje, št. proj. 05-10, datum izdelave: april 2007,
Posebne strokovne podlage za poslovno cono Tabor, URBANISTI, d.o.o., Celje, št. 25-2007, december
2007.

(2) Strokovne podlage se skladno z 61. členom ZUreP-2 pripravijo v obsegu, vsebini in obliki, ki bo ustrezala
zahtevnosti določevanja mej ureditvenih območij naselij in območij za dolgoročni razvoj naselij, poleg tega
pa bo omogočala tudi usklajevanje razvojnih in varstvenih interesov ter zagotavljala transparentne
strokovne rešitve.
(3) V kolikor se bo tekom izdelave strokovnih podlag pokazalo, da že izdelane strokovne podlage za območje
vodilnega naselja (Tabor) ali druga večja naselja ne zadostujejo, se lahko za ta naselja izdela urbanistična
zasnova. Urbanistična zasnova je skladno z 62. členom ZUreP-2 sicer obvezna strokovna podlaga za urbana
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naselja, lahko pa se izdela tudi za druga urbana naselja, »kjer je zaradi posebnega razvojnega interesa ali
nasprotujočih si interesov to potrebno« (62. člen ZUreP-2).
(4) S strokovnimi podlagami bo med drugim preverjeno, ali se lahko ureditvena območja naselij in območja
za dolgoročni razvoj naselij določijo za vseh 12 predvidenih območij (naselij). Med drugim se bo preverilo,
ali vsa naselja iz OPN ustrezajo definiciji naselja po ZUreP-2, ki določa (3. člen), da je naselje »območje
obstoječega naselja, ki obsega zemljišča, pozidana s stanovanjskimi in drugimi stavbami ter gradbenoinženirskimi objekti in pripadajočimi površinami, potrebnimi za njihovo uporabo, ter javne površine.
Naselje tvori skupina najmanj desetih stanovanjskih stavb. Naselja se med seboj razlikujejo po funkciji in
vlogi v omrežju naselij ter velikosti, urbanistični ureditvi in arhitekturi«.
(5) Kot obvezna strokovna podlaga bo v postopku SD OPN 1 skladno z 62. členom ZUreP-2 izdelan elaborat
ekonomike.
5. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev za potrebe nosilcev urejanja prostora)
Strokovne rešitve za potrebe nosilcev urejanja prostora iz (6) odstavka 0. člena načeloma zagotovijo nosilci
urejanja prostora sami, razen če ni z zakonom drugače določeno.
6. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev za zasebne potrebe)
Strokovne rešitve, ki so posebne oz. dodatne strokovne podlage in utemeljitve posega skladno z veljavnimi
predpisi in zahtevami nosilcev urejanja prostora za zasebne potrebe iz (8) odstavka 0. člena zagotovijo
investitorji (pobudniki) sami.
7. člen
(vrsta postopka)
SD OPN 1 se skladno z 123. členom ZUreP-2 pripravljajo in sprejemajo po postopku, ki je predpisan za
pripravo in sprejetje OPN.
8. člen
(roki za pripravo SD OPN 1 in njegovih posameznih faz)
Postopek SD OPN 1 skladno z ZUreP-2 teče po naslednjih fazah in v naslednjih rokih, določenih v Tabeli 3.
Tabela 3: Faze in roki postopka SD OPN2
Faza

Rok

(1) Izdelava Izhodišč za pripravo SD OPN 1, sodelovanje z javnostjo april − december 2021;
javna predstavitev: 8. 9. 2021
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sprejem Izhodišč:
januar 2022
(2) Župan sprejem sklep o začetku priprave SD OPN 1, objava
sklepa in Izhodišč v uradnem glasilu in prostorskem
informacijskem sistemu, dodelitev identifikacijske številke
prostorskega akta

januar − februar 2022

(3) Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora (NUP) o
verjetnosti pomembnejših vplivov SD OPN 1 na okolje

NUP: 30 dni

(4) Pridobivanje odločbe MOP, ali je potrebna izvedba celovite
presoje vplivov na okolje (CPVO)

MOP: 21 dni po fazi (3)

(5) Pridobivanje konkretnih smernic NUP

NUP: 30 dni, hkrati s fazo (3)

(6) Izdelava osnutka SD OPN 1

izbrani načrtovalec SD OPN 1

(7) Občina izvede sodelovanje z javnostjo

tekom faze (6)

(8) Izdelava okoljskega poročila (OP), če je z odločbo potrjena
izdelava CPVO

izbrani izdelovalec OP

(9) Objava osnutka SD OPN 1 in OP v prostorskem informacijskem
sistemu in pridobivanje mnenj NUP na osnutek SD OPN 1 in
mnenj NUP o sprejemljivosti vplivov izvedbe na SD OPN 1
okolje (mnenje na OP)

NUP: 30 dni (+30 dni, v
kolikor to zahteva NUP)

(10) Pridobivanje odločbe MOP, ali je OP ustrezno

30 dni po fazi (9)

(11) Dopolnitev osnutka SD OPN 1 in OP na podlagi mnenj iz faze
(9)

izbrani načrtovalec SD OPN 1
in izdelovalec OP

(12) Objava osnutka SD OPN 1 in OP v prostorskem informacijskem
sistemu in javna razgrnitev ter javna obravnava

Trajanje javne razgrnitve
minimalno 30 dni

(13) Občina zavzame stališča do pripomb in predlogov javnosti

Občina: 45 dni po končani
javni razgrnitvi

(14) Izdelava predloga SD OPN 1 na podlagi stališč iz faze (13)

izbrani načrtovalec SD OPN 1

(15) Objava predloga SD OPN 1 in OP v prostorskem
informacijskem sistemu in pridobivanje mnenj NUP na
predlog SD OPN 1 in mnenj NUP o sprejemljivosti vplivov
izvedbe na SD OPN 1 okolje (mnenje na OP), če ga niso podali
v fazi (9)

NUP: 30 dni (+30 dni, v
kolikor to zahteva NUP)

(16) Izpeljava postopka prevlade javne koristi (samo v primeru
negativnih mnenj NUP iz faze (15))

MOP, NUP

(17) Pridobivanje odločbe MOP, ali so vplivi izvedbe SD OPN 1 na
okolju sprejemljivi
(18) Izdelava usklajenega predloga SD OPN 1, posredovanje na
MOP, da ga potrdi s sklepom (po pridobitvi vseh pozitivnih

MOP
izbrani načrtovalec SD OPN 1
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mnenj iz faze (15) in ugotovitvi MOP iz faze (17), da so vplivi
izvedbe predloga SD OPN 1 na okolje sprejemljivi)

MOP: 30 dni

(19) Objava potrjenega predloga SD OPN 1 v prostorskem
informacijskem sistemu

MOP

(20) Sprejem SD OPN 1 na OS, posredovanje SD OPN 1 na MOP, da
ga javno objavi v prostorskem informacijskem sistemu kot
veljaven SD OPN 1, objava v uradnem listu

OBČINA, MOP

Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, razen
zakonsko določenih, saj pripravljavec akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva.
9. člen
(državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj)
Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj, lahko pa tudi za podajo
konkretnih smernic, če tako določa narava prostorske ureditve, so:
1. Za področje razvoja poselitve: Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in
stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
2. Za področje kmetijstva: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo,
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
3. Za področje gozdarstva, lovstva in ribištva: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za
gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
in Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana
in Zavod za gozdove, OE Celje, Ljubljanska c. 13, 3000 Celje
ter Zavod za ribištvo Slovenije. s. p. Gameljne 61a, 1211 Šmartno
4. Za področje rabe in upravljanja z vodami: Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova
ulica 28c, 1000 Ljubljana
5. Za področje ohranjanja narave: Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Vodnikova ulica 3, 3000 Celje
6. Za področje varstva kulturne dediščine: Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova
10, 1000 Ljubljana
7. Za področje cestnega in železniškega prometa in za področje avtocest: Ministrstvo za infrastrukturo,
Direktorat za kopenski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
in Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana za
področje prometne infrastrukture
in Ministrstvo za infrastrukturo, DRSI, Sektor za železnice, Kopitarjeva ul. 5, 1000 Ljubljana za področje
prometne infrastrukture
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in DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d. d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
8. Za področje trajne mobilnosti: Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za trajnostno mobilnost in prometno
politiko, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
9. Za področje pomorskega in zračnega prometa: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in
pomorski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
10. Za področje rudarstva: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000
Ljubljana
11. Za področje energetike: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000
Ljubljana
12. Za področje zaščite in reševanja: Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61,
1000 Ljubljana
13. Za področje obrambe: Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova 61, 1000 Ljubljana
14. Za področje okolja: Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za okolje in podnebne
razmere, Dunajska 48, 1000 Ljubljana
15. Za področje zdravstva: Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000
Ljubljana.
16. Za področje vojnih in prikritih grobišč: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana
17. Za področje blagovnih rezerv: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Služba za varnost,
obrambne zadeve in blagovne rezerve, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana
18. Za področje turizma: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Direktorat za turizem, Kotnikova
ulica 5, 1000 Ljubljana
19. Za področje notranjih zadev: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana
20. Za področje zunanjih zadev: Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana.
21. Elektro Celje d. d., javno podjetje za distribucijo električne energije, Celje, Vrunčeva 2a, 3000 Celje
22. Simbio d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje
23. Javno komunalno podjetje Žalec d. o. o., Ulica Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec
24. Pošta Slovenije d. o. o., PE Celje, Krekov trg 9, 3000 Celje
25. Eles Elektro Slovenija, javno podjetje za prenos električne energije d. o. o., Ljubljana, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana,
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26. Plinovodi d. o. o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana
27. Telemach d. o. o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana,
28. Telekom Slovenije d. d., PE Celje, Lava 1, 3000 Celje
29. Občina Tabor.
V kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso
našteti v tem členu, se jih po potrebi vključi v pridobitev smernic in mnenj.
10. člen
(načrt vključevanja javnosti)
(1) Sodelovanje zainteresirane javnosti in posvet z nosilci urejanja prostora pri oblikovanju izhodišč iz 0. člena
tega sklepa (faza (1) iz 0. člena tega sklepa), ki je predpisano v 108. členu ZUreP-2, sta bila zagotovljena z
objavami obvestil o možnosti sodelovanja pri pripravi Izhodišč na spletni strani Občine Tabor
(www.obcina-tabor.si) in oglasni deski občine. Povabilo za sodelovanje je bilo objavljeno od 27. 8. 2021 do
8. 9. 2021. Javni posvet je bil organiziran dne 8. 9. 2021. Zainteresirana javnost je sodelovala v postopku
priprave Izhodišč tudi s pomočjo elektronskih sredstev (elektronski naslov občine: info@obcina-tabor.si).
Posamezni nosilci urejanja prostora so se udeležili javnega posveta dne 8. 9. 2021 ali pa na podlagi pisnega
poziva občine z dne 26. 8. 2021 podali pisna priporočila in usmeritve za izdelavo SD OPN 1.
(2) Posvet z drugimi udeleženci prostora pri oblikovanju izhodišč iz 0. člena tega sklepa (faza (1) iz 0. člena
tega sklepa), ki je predpisan v 108. členu ZUreP-2, je bil izveden v neformalnih oblikah na različne načine
kot npr. sestanki in posvet z občinsko upravo in županom, seznanitev na občinskem svetu. Še posebej so
bili za namen racionalizacije obsega nezazidanih stavbnih zemljišč k sodelovanju pisno povabljeni lastniki
večjih kompleksov takih zemljišč v občini, od katerih se je obvestilu in pozivu občine odzval le eden.
(3) Javnost se seznani s tem sklepom z njegovo objavo v uradnem glasilu Občine Tabor, na spletni strani
Občine Tabor (www.obcina-tabor.si) in na spletni strani ministrstva, pristojnega za prostor.
(4) Javnost se seznani s potrjenimi Izhodišči iz 0. člena tega sklepa z njihovo objavo na spletni strani Občine
Tabor (www.obcina-tabor.si) in na spletni strani ministrstva, pristojnega za prostor.
(5) Javnost se z namenom soočenja in usklajevanja različnih interesov v prostoru, z namenom posvetovanja
ali z namenom splošne seznanitve z okvirnim predmetom načrtovanja in drugo vsebino seznani z
osnutkom SD OPN 1 (faza (7) iz 0. člena tega sklepa), kot je predpisano v 111. členu ZUreP-2. V ta namen
se izvede javni posvet, delavnice ali drug način sodelovanja z javnostjo. Za usklajevanje interesov se lahko
skliče tudi posvet z nosilci urejanja prostora. O vsebinskih predlogih glede racionalizacije nezazidanih
stavbnih zemljišč v SD OPN1 se še posebej pisno obvešča lastnike večjih kompleksov takih zemljišč v občini.
(6) Javnost se z namenom dajanja predlogov in pripomb seznani z osnutkom SD OPN 1 tekom javne razgrnitve
in njegove javne obravnave (faza (12) iz 0. člena tega sklepa), kot je predpisano v 112. členu ZUreP-2. V ta
namen se osnutek SD OPN 1 (in morebitno okoljsko poročilo) objavi v prostorskem informacijskem sistemu
oz. v kolikor ta še ni vzpostavljen, na spletni strani Občine Tabor, www.obcina-tabor.si.
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(7) Občina Tabor lahko z namenom vključevanja javnosti v SD OPN 1 organizira tudi dodatne posvete,
delavnice in podobno, objavlja informacije v občinskem glasilu, na svoji spletni strani, oglasni deski ali
podobno.
11. člen
(podatki in strokovne podlage ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega
zagotavljanja)
(1) Občina Tabor v postopku SD OPN 1 zagotovi:
-

posebne strokovne podlage za potrebe občine, kot je opisano v 0. členu,
elaborat ekonomike kot obvezno strokovno podlago,
druge strokovne podlage, ki so določene z zakonom in je v zakonu opredeljeno, da jih je dolžna
zagotoviti občina,
preveritev skladnosti zasebnih potreb v skladu s Priročnikom za obravnavo pobud za spremembo
namenske rabe zemljišč (Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana, september 2017).

(2) Pri pripravi SD OPN 1 se upošteva(-jo):
-

OPN in vse strokovne podlage, ki so priloga OPN, med njimi tudi že izdelane strokovne podlage za
področje poselitve iz (1) odstavka 0. člena,
določila ZUreP-2 in podzakonskih aktov ter druge relevantne zakonodaje,
izhodišča hierarhično višjih prostorskih aktov, tj. izhodišča Odloka o strategiji prostorskega razvoja
Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04, 33/07 – ZPNačrt, 61/2017 – ZUreP-2),
Poročilo o prostorskem razvoju (MOP, Direktorat za prostor, graditve in stanovanja),
podatki iz sistema spremljanja stanja prostorskega razvoja (SSSPR), ki jih v Prostorskem
informacijskem sistemu (http://www.pis.gov.si/) vodi Ministrstvo za okolje in prostor,
smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora,
podatki iz prikaza stanja prostora (priloga OPN), ki se z SD OPN 1 ažurirajo in pripravijo kot nov prikaz
stanja prostora,
strokovno literaturo,
prostorski podatki in evidence, ki jih zagotovi Občina Tabor, kot npr. topografske podatke, podatke
katastra stavb, gospodarske javne infrastrukture in podobno.

(3) Strokovne podlage za potrebe nosilcev urejanja prostora in za zasebne potrebe skladno z 0. oz. 0. členom
tega sklepa zagotovijo nosilci urejanja prostora oz. investitorji (pobudniki) sami, razen če ni z zakonom
drugače določeno.
(4) Sredstva v zvezi s financiranjem postopka SD OPN 1 ter financiranjem izdelave prostorskega akta in
okoljskega poročila, v kolikor bo potrebno, zagotovi Občina Tabor.
12. člen
(določitev objave in začetek veljavnosti)
(1) Ta sklep se objavi v Uradnih objavah Občine Tabor in začne veljati naslednji dan po objavi.
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(2) Ta sklep se skupaj z izhodišči iz 0. člena tega sklepa objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za
prostor in na spletni strani Občine Tabor, www.obcina-tabor.si.

Številka: 3503-0003/2021-6
Tabor, dne: 12. 1. 2022

14/14

OBČINA TABOR
župan Marko Semprimožnik, l.r.

VSEBINA
• RAZPIS za zbiranje predlogov prejemnikov priznanj Občine Tabor
• JAVNI POZIV za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Tabor za leti
2021 in 2022
• JAVNI RAZPIS za sofinanciranje stroškov samozaposlitve brezposelnih oseb v Občini Tabor za leto
2022
• JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov športa v Občini Tabor za leto 2022
• JAVNI RAZPIS za sofinanciranje socialno varstvenih programov in programov s področja družbenih
dejavnosti v Občini Tabor za leto 2022
• JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov oz. projektov, ki niso bili predmet drugih javnih razpisov
iz proračuna Občine Tabor za leto 2022 ‒ Pokroviteljstvo župana

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,
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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.
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 .
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Predložitev vloge
Predlogi se pošljejo ali osebno dostavijo na Občino Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor, v zaprti kuverti s pripisom
»OBČINSKA PRIZNANJA«. Zadnji rok za oddajo je petek, 18. februarja 2022, do 12. ure.
Predlogi, ki bodo prispeli po navedenem datumu, ne bodo upoštevani.
Številka: 094-1/2022
Tabor, 28. 1. 2022
Komisija za mandatna vprašanja volitve in
imenovanja
predsednik Mihael Centrih, 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 2021 IN 2022

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.
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Za obstoječe stanovanjske objekte za namen tega poziva se štejejo vsi objekti, za katere v času gradnje oz.
(izdaje gradbenega dovoljenja) ni bila predvidena vgradnja MKČN.
III. Višina sofinanciranja:
Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje MKČN za posamezno enoto znaša do 100 % dejansko upravičenih
stroškov, vendar ne več kot 1.000,00 €.
Za MKČN, na katero se priključuje več enot (skupna čistilna naprava), se dodelijo sredstva v višini največ
1.000,00 € za prvo enoto, za vsako dodatno enoto pa največ dodatnih 500,00 €.
V primeru da upravičenec za sofinanciranje MKČN pridobi sredstva tudi iz drugih javnih virov, skupna vrednost
sofinanciranja ne sme preseči 100 % vrednosti upravičenih stroškov investicije. V primeru da izračunana
skupna vrednost sofinanciranja presega 100 % vrednosti upravičenih stroškov investicije, se sofinanciranje
občine ustrezno zniža.
V primeru povezovanja lastnikov večstanovanjske stavbe oziroma večstanovanjskih hiš na skupno čistilno
napravo, morajo vsi lastniki večstanovanjske hiše oziroma posamezne stanovanjske hiše, priključene na
skupno čistilno napravo, podati skupno vlogo za dodelitev sredstev.
Upravičenci, ki bodo za več objektov vložili vlogo za sofinanciranje skupne MKČN, morajo priložiti podpisan
medsebojni dogovor vseh uporabnikov MKČN, ki ni časovno omejen in bo določal osebo, ki bo zadolžena za
upravljanje MKČN ter sklenjeno služnostno pogodbo med lastniki in investitorjem.
Za posamezno MKČN je možno pridobiti sredstva sofinanciranja občine, ki se dodeljujejo po tem pravilniku le
enkrat.
IV. Splošni pogoji upravičenosti:
-

-

-
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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 2018;
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 2022 je 3.000 € in je zagotovljena v proračunu Občine Tabor za leto 2022 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 31. 12. 2022. 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);
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.
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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:
-

ki 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 2022, se le-te
uvrstijo v proračunsko leto 2023.
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.
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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: 3540-1/2022
Datum: 19. 1. 2022
OBČINA TABOR
župan Marko Semprimožnik, l.r.

Na podlagi 7. člena Pravilnika o pospeševanju samozaposlovanja v Občini Tabor (Uradne objave OT št. 4/2021)
in Odloka o proračunu Občine Tabor za leto 2022 (Uradne objave OT, št. 10/2021), Občina Tabor, Tabor 21,
3304 Tabor objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE STROŠKOV SAMOZAPOSLITVE BREZPOSELNIH OSEB V OBČINI TABOR
ZA LETO 2022

1. Predmet javnega razpisa in višina razpoložljivih sredstev
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz Proračuna Občine Tabor v višini 2.000,00 EUR,
kot pomoč pri razvoju podjetništva z namenom povečanja števila delovnih mest ter zmanjševanja
brezposelnosti.
Sredstva po tem razpisu se dodeljujejo v skladu z Uredbo Komisije in Pogodbo o delovanju Evropske unije pri
pomoči de minimis in so zagotovljena na proračunski postavki: 14020: Podpora mladim podjetnikom.
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Minimalni znesek nepovratnih sredstev na posameznega upravičenca je 1.000,00 EUR. V primeru več
upravičencev, se skupen znesek proračunskih sredstev za sofinanciranje stroškov samozaposlitve brezposelnih
oseb sorazmerno razdeli, vendar ne manj kot 1.000,00 EUR na posameznika.
Dodeljena sredstva so strogo namenska in jih sme prejemnik porabiti izključno za realizacijo samozaposlitve
oz. za stroške povezane z izvajanjem dejavnosti kot so: obvezni prispevki za socialno varnost, osnovna sredstva,
računovodske storitve, najemnine poslovnih prostorov ter stroški nabave pisarniške in računalniške opreme.
2. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Upravičenci do sredstev za realizacijo samozaposlitve so brezposelne osebe, ki so državljani Republike
Slovenije, imajo stalno prebivališče v občini Tabor in so bile prijavljene na Zavodu za zaposlovanje najmanj tri
mesece pred realizacijo samozaposlitve in v obdobju določenim z razpisom, realizirajo samozaposlitev.
Pogoji:
-

-

-

registracija katerekoli dejavnosti, razen na področjih kmetijstva (primarna kmetijska proizvodnja),
ribištva, ribogojstva ali premogovništva (zaradi pravil o pomoči de minimis, po katerih se dodeljuje
subvencija),
samozaposlitev v obdobju od 1. januarja 2022 do 15. novembra 2022,
poslovni sedež in dejavnost morata biti na območju Občine Tabor,
dejavnost mora pomeniti edino zaposlitev, kar pomeni prijavo v obvezno pokojninsko in invalidsko ter
zdravstveno zavarovanje za polni delovni/zavarovalni čas 40 ur na teden,
vsaka sofinancirana samozaposlitev se mora ohraniti najmanj 12 mesecev od prejema sredstev, v
kolikor pa se iz katerih koli razlogov prekine, je prejemnik dolžan vrniti vsa prejeta sredstva vključno z
zakonsko zamudnimi obrestmi,
v zvezi z istimi upravičenimi stroški se pomoč de minimis ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo,
če bi bila s tako kumulacijo presežena največja dovoljena višina pomoči.

3. Vsebina prijave
Prijava na razpis mora vsebovati naslednje priloge:
1.
2.
3.
4.

izpolnjen obrazec »Prijava na razpis«,
izpolnjen obrazec »Podatki o dejavnosti«,
izpolnjen obrazec »Izjava«,
potrdilo Zavoda za zaposlovanje RS o časovnem obdobju prijave brezposelne osebe na zavodu
(potrdilo se pridobi ob odjavi z zavoda),
5.
potrdilo Upravne enote o stalnem prebivališču (ne sme biti starejše kot 30 dni),
6.
dokazila o obstoju podjetja:
a) za samostojne podjetnike: izpis iz Poslovnega registra Slovenije, ki ne sme biti starejši kot
30 dni,
b) za gospodarske družbe: izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši kot 30 dni,
7.
fotokopijo obrazca M-1 »Prijava podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem
zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi
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delovnega razmerja zavarovanje« iz katerega je razvidno, da je samozaposlitev realizirana za polni
delovni čas.
4. Končno poročilo o realizaciji samozaposlitve
Prijavitelji, ki bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje, podpisali pogodbo in prejeli nepovratna sredstva, bodo
morali po poteku 12-tih mesecev od dneva nakazila sredstev oz. najkasneje do 31. 12. 2023 predložiti končno
poročilo, v katerem bodo poročali o porabi sredstev ter o uspešnosti realizacije samozaposlitve.
Obrazcu končnega poročila, ki ga prejemnik prejme ob podpisu pogodbe je potrebno predložiti tudi dokazilo
o obstoju podjetja:
a) za samostojne podjetnike: izpis iz Poslovnega registra Slovenije, ki ne sme biti starejši kot 30 dni,
b) za gospodarske družbe: izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši kot 30 dni;
V kolikor končnega poročila ne bomo prejeli do navedenega roka, bo to pomenilo neizpolnjevanje pogodbenih
obveznosti in bomo zahtevali vrnitev dodeljenih sredstev, vključno s pripadajočimi obrestmi.
5. Rok in način za predložitev prijav in vseh zahtevanih dokumentov:
Zadnji rok za predložitev prijav je petek, 18. november 2022, 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 stroškov samozaposlitve brezposelnih oseb v Občini Tabor za leto 2022«, z
navedbo naslova pošiljatelja.
6. 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.
Nepravilno izpolnjene in označene prijave ter nepopolne in prepozne vloge, se s sklepom zavržejo.
Na predlog komisije direktor občinske uprave s sklepom o izidu razpisa obvesti vse prijavljene na razpis
najkasneje v roku 10 dni po datumu, ki je določen za predložitev vlog.
Po preteku pritožbenega roka bodo z izbranimi izvajalci sklenjene pogodbe o sofinanciranju.
7. Dvig razpisne dokumentacije
Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko v času uradnih ur zainteresirani dvignejo na Občini Tabor, Tabor 21,
3304 Tabor v sprejemni pisarni.
Objavljena je tudi na spletni strani Občine Tabor: www.obcina-tabor.si, rubrika Javni razpisi.
8. Dodatne informacije: Saša Zidanšek Obreza, telefon: 03 705 70 88, e-pošta: sasa.zidansek.obreza@obcinatabor.si.
9. Izjava o zaupnosti dokumentacije
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Dokumentacija, ki bo prispela na razpis, je zaupne narave in bo dana na vpogled le članom strokovne komisije,
ki jo bodo uporabili izključno za namene ocenitve in le v postopku odločanja o dodelitvi sredstev po tem
razpisu. Podatki bodo varovani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Številka: 093-4/2022-3
Tabor, 27. 1. 2022
OBČINA TABOR
župan Marko Semprimožnik, l.r.

Na podlagi 9. člena Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Tabor
(Uradne objave OT št. 10/2019), Letnega programa športa v Občini Tabor za leto 2022 (Uradne objave OT, št.
11/21) in Odloka o proračunu Občine Tabor za leto 2022 (Uradne objave.OT, št. 10/2021), Občina Tabor, Tabor
21, 3304 Tabor objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI TABOR ZA LETO 2022

1. Predmet javnega razpisa
so finančna sredstva iz proračuna Občine Tabor za izvajanje programov športa za leto 2022.
Za izvajanje razpisanih programov je Občina Tabor v proračunu za leto 2022 zagotovila sredstva v višini
5.800,000 EUR na naslednji proračunski postavki:
18051 Sofinanciranje programov s področja športa: 5.800,00 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.
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3. V letu 2021 bo Občina Tabor sofinancirala naslednje programe/področja športa:
PROGRAMI / PODROČJA
Športni programi

Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v
kakovostni in vrhunski šport

EUR
800,00
1.500,00

Športne prireditve

3.500,00

SKUPAJ:

5.800,00

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 2021, če je program bil sofinanciran s strani občinskega
proračuna v letu 2021, ki je potrjeno na ustreznem organu društva (v kolikor je poročilo že bilo
posredovano, to ni potrebno),
d) davčno številko in številko transakcijskega računa,
e) program dela in finančni načrt za leto 2022,
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,
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-

-

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 ter evidenco o udeležencih programov ter plačani članarini.

6. Rok za predložitev prijav in vseh zahtevanih dokumentov: ponedeljek, 21. februar 2022, 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 2022« z navedbo naslova pošiljatelja.
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@obcinatabor.si.

Številka: 093-2/2022-3
Tabor, 27. 1. 2022
OBČINA TABOR
župan Marko Semprimožnik, l.r.

Na podlagi 5. člena Pravilnika o sofinanciranju socialno varstvenih programov in programov s področja
družbenih dejavnosti v Občini Tabor (Uradne objave OT št. 5/2016) in Odloka o proračunu Občine Tabor za
leto 2022 (Ur.o.OT, št. 10/2021), Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE SOCIALNO VARSTVENIH PROGRAMOV IN PROGRAMOV S PODROČJA
DRUŽBENIH DEJAVNOSTI V OBČINI TABOR ZA LETO 2022
12/17

1. Predmet Javnega razpisa
so finančna sredstva in proračuna Občine Tabor za leto 2022 za:
-

izvajanje 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 ostarelih za samopomoč,
sofinanciranje programov zdravstvene preventive in vzgoje,
organizacijo prostovoljnega dela z vsemi generacijami,
delovanje društev, ki izvajajo programe, ki niso aktivnega komercialnega značaja in ne spadajo med
projekte kulturnih društev in predstav,
organizacijo športnih tekmovanj, izobraževanj s področja turizma, požarnega varstva in se njihova
dejavnost ne sofinancira iz drugih proračunskih postavk.

Za izvajanje razpisanih programov je Občina Tabor v proračunu za leto 2022 zagotovila sredstva v višini
8.200,00 EUR na naslednjih proračunskih postavkah:
04103 Sofinanciranje programov s področja družbenih dejavnosti
18041 Sofinanciranje programov drugih posebnih skupin
20041 Sofinanciranje programov socialno varstvenih dejavnosti
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 posebne socialne programe in storitve, utemeljene na
značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo položaj invalidov in
občanov Občine Tabor,
društva, zavodi, zveze, zasebne ustanove in zasebniki, ki izvajajo občinske programe na področju
sociale, zdravstva, turizma ali občinske programe izboljšanja kvalitete življenje ter druge pomembne
programe za občane Občine Tabor.

Izvajanje programov se mora nanašati na območje Občine Tabor oziroma na njene občane.
3. V letu 2022 bo Občina Tabor sofinancirala naslednje programe/področja:
PROGRAMI/PODROČJE
Sofinanciranje programov s področja družbenih dejavnosti

Znesek
(EUR)
5.000,00

Sofinanciranje programov drugih posebnih skupin

1.700,00

Sofinanciranje programov socialno varstvenih dejavnosti

1.500,00

13/17

SKUPAJ:

8.200,00

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 2021, če je program bil sofinanciran s strani občinskega
proračuna v letu 2021, ki je potrjeno na ustreznem organu društva (v kolikor je poročilo že bilo
posredovano, to ni potrebno),
d) davčno številko in številko transakcijskega računa,
e) program dela in finančni načrt za leto 2022,
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 zg. navedenih programov, če izpolnjujejo pogoje:
-

imajo sedež v občini Tabor ali na območju UE Žalec ali v celjski regiji,
so na dan objave javnega razpisa (v nadaljevanju: JR) najmanj eno (1) leto registrirani v skladu z
veljavnimi predpisi, njihova dejavnost pa je izvajanje zg. navedenih programov,
se pravočasno prijavijo na JR ter izpolnjujejo vse razpisne pogoje,
imajo zagotovljene materialne, prostorske ter kadrovske pogoje,
izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni viri prihodkov in stroškov izvedbe programov,
imajo urejeno evidenco članstva ter evidenco o udeležencih programov ter plačani članarini.

6. Rok za predložitev prijav in vseh zahtevanih dokumentov: ponedeljek, 21. februar 2022, 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 SVP IN PDD 2022« z navedbo naslova
pošiljatelja.
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: 093-1/2022-3
Tabor, 27. 1. 2022
OBČINA TABOR
župan Marko Semprimožnik, l.r.

Župan Občine Tabor na podlagi Odloka o proračunu Občine Tabor za leto 2022 (Uradne objave Občine Tabor,
št. 10/2021) objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV OZ. PROJEKTOV, KI NISO BILI PREDMET DRUGIH
JAVNIH RAZPISOV IZ PRORAČUNA OBČINE TABOR ZA LETO 2022 ‒ POKROVITELJSTVO
ŽUPANA

1. Predmet javnega razpisa so programi in projekti, med katere sodijo organizacije in udeležbe na večjih
prireditvah, proslavah, dogodkih in tekmovanjih, izdaje knjig, brošur ter zvočnih zapisov, nakup oz.
posodobitev opreme, izvedba dobrodelnih oziroma izobraževalnih akcij ter ostali projekti ali aktivnosti, ki niso
bili predmet drugih javnih razpisov iz proračuna Občine Tabor, vendar pomenijo prispevek k zadovoljevanju
javnih potreb, izboljšanju procesov in pogojev delovanja ter družbenega življenja v občini, dostopnosti storitev
in prepoznavnosti občine.
Za izvajanje razpisanih programov je Občina Tabor v proračunu za leto 2022 zagotovila sredstva v višini
1.500,00 EUR na naslednji proračunski postavki:
04102 Sofinanciranje ostalih programov oz. projektov: 1.500,00 EUR
2. Na razpisu lahko sodelujejo:
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-

-

fizične in pravne osebe, organizirane v obliki društev, klubov, zvez, združenj in javnih zavodov, ki imajo
stalno prebivališče oziroma sedež na območju Občine Tabor in katerih dejavnost je nepridobitnega
značaja,
druge fizične in pravne osebe, organizirane v obliki društev, klubov, zvez, združenj in javnih zavodov,
če se programi oz. projekti pretežno nanašajo ali se odvijajo na območju Občine Tabor.

3. Na razpisu ne morejo sodelovati:
-

-

vlagatelji, ki so za prijavljeni program oziroma projekt že prejeli sredstva na drugih razpisih Občine
Tabor oziroma so njihovi programi v letu 2022 na kakršenkoli način že ali bodo financirani iz proračuna
Občine Tabor,
gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, povezane osebe, gospodarska interesna
združenja, podružnice tujih podjetij in druge osebe po Zakonu o gospodarskih družbah ter vsi ostali
subjekti, katerih dejavnost je pridobitnega značaja.

4. Pogoji, katere morajo izpolnjevati vlagatelji:
-

da izvajajo programe ali projekte, ki so predmet razpisa,
da imajo stalno prebivališče, oziroma sedež na območju Občine Tabor, izvajajo programe ali projekte,
ki se pretežno nanašajo ali se odvijajo na območju Občine Tabor,
da programi ali projekti omogočajo vključevanje ali sodelovanje članov oziroma uporabnikov iz Občine
Tabor,
da prijavljeni programi ali projekti niso bili sofinancirani iz proračuna Občine Tabor 2022 in tudi ne
bodo prijavljeni na katerikoli drugi javni razpis Občine Tabor za leto 2022,
da v skladu z drugim odstavkom 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS,
št. 69/11 – UPB 158/20) neposredno odgovorna oseba za vodenje poslov, zastopanje ali zakonito
poslovanje društva ni funkcionar Občine Tabor ali družinski član tega funkcionarja. Funkcionar ali
njegov družinski član je lahko zgolj član društva ali član organa društva, ki ni neposredno odgovoren
za vodenje in zastopanje društva v pravnem prometu.

5. Vrednotenje posameznih programov oz. projektov:
Predmet
organizacije večjih prireditev, proslav, dogodkov in tekmovanj
udeležba na večjih prireditvah, proslavah, dogodkih in tekmovanjih
izdaja knjige, brošure, zvočnih zapisov
nakup oz. posodobitev opreme
izvedba dobrodelnih akcij
izvedba izobraževalnih akcij
ostali projekti ali aktivnosti
6. Vsak vlagatelj lahko na razpis prijavi največ en program oz. projekt.
7. Vrednost sredstev javnega razpisa je 1.500,00 EUR.
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znesek v EUR
50,00–400,00
50,00–100,00
50,00–100,00
50,00–200,00
50,00–200,00
50,00–200,00
50,00–400,00

8. Rok za porabo sredstev: Sofinancirajo se projekti, ki se bodo izvedli v letu 2022, in sicer najkasneje do 31.
12. 2022 oz. do porabe sredstev.
9. Razpisni rok: Razpis se prične naslednji dan po objavi na spletni strani občine: www.obcina-tabor.si in je
odprt do porabe sredstev, vendar so potrebne prijave najkasneje do 17. 12. 2022.
10. Prijava na razpis mora biti izpolnjena izključno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije in je objavljen
na spletni strani občine.
Prijave morajo biti oddane osebno ali poslane na naslov Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor, v zaprti ovojnici
s pripisom »Ne odpiraj – javni razpis: pokroviteljstvo župana 2022« z navedbo prijavitelja.
Odpiranje in obravnava prijav ter obveščanje o izboru:
-

-

-

postopek javnega razpisa bo vodila posebna komisija, ki jo za ta namen imenuje župan (v nadaljevanju:
komisija),
komisija bo obravnavala pravilno označene prijave oz. vloge enkrat mesečno,
vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala, da jih v roku 15
dni po prejemu poziva, dopolnijo, nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v navedenem roku ne bodo
dopolnili, se s sklepom zavržejo,
komisija lahko naknadno zahteva še predložitev drugih dokumentov kot dokazilo resničnosti navedb
v vlogi in priloženih obrazcih,
komisija bo predlagala višino sredstev za sofinanciranje posameznih programov oz. projektov
prijaviteljev. V kolikor komisija meni, da posamezni program oziroma projekt izredno prispeva k
izboljšanju procesov in pogojev delovanja oz. življenja ljudi ter povečuje dostopnost storitev, oziroma
je pomemben za občino, lahko takemu programu oziroma projektu predlaga višja sredstva
sofinanciranja,
Občina Tabor bo z izvajalcem programa oz. projekta sklenila pogodbo o sofinanciranju,
Občina Tabor lahko javni razpis po prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le
določen del razpoložljivih sredstev,
odpiranje vlog ni javno.

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

Številka: 093-3/2022-3
Tabor, 27. 1. 2022
OBČINA TABOR
župan Marko Semprimožnik, l.r.
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VESELI DECEMBER V NAŠEM DOMU
Zaposleni smo se spraševali, kako bi razveselili naše
stanovalce in kako bi se lahko podružili v teh
koronačasih. No, padla je ideja. Naredili smo
delavnice, na katerih smo pekli piškote, izdelovali
vizitke, nizali okraske na vrvico, okrasili okenske
police, jedilnico in nasploh vse skupne prostore.
Pred domom so se postavile jaslice in okrasila se je
božično-novoletna jelka. Vse je potekalo v mirnem
prazničnem vzdušju ob zvokih glasbe. Nekateri smo
si prepevali božične pesmi, ko smo izdelovali
medenjake in piškote različnih oblik. Pogreli smo se
tudi z domačim kuhanim vinom, ki je prijetno
zadišal po cimetu in klinčkih po celem domu.
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Zraven smo jedli sveže pečene piškote. Hitro je
minil naš čas druženja. Ugotovili smo, da bi tako
lahko bilo večkrat. In, kot bi nas sam Bog slišal, že
naslednji dan je ga. direktorica prejela pošto.
Presenetila nas je svojka naše stanovalke, ki je
pripravila prav prijetno presenečenje za vse
stanovalce. Na predbožični večer so jim nekaj
pesmi prišli zapet EROSI. Bili smo prijetno
presenečeni in navdušeni. Da ne pozabim, na obisk
je prišel tudi župan in v nagovoru zaželel vsem
zdravja ter miru v prihajajočem letu.
Sodelavci Našega doma

NIKOLI NI PRAVI ČAS ZA POGOVOR
Nikoli ni pravi čas za pogovor o »težkih« stvareh.
Ko posameznik želi izraziti svojo bolečino pogosto
naleti na gluha ušesa. Če je edina stvar, ki jo v teh
trenutkih doživimo, samo neslišanost, je to še
najmanj. Ljudje zelo radi delijo nasvete tipa:
»Pustite stvari pri miru, zdaj ko so v preteklosti.« ali
»Poskušaj čim manj razmišljati o tem.« ali »Pa tako
dobro ti je šlo, to je že za tabo, pusti zdaj to pri
miru.«. Ko kdo želi načeti boleče teme je pogosto
deležen sodbe: »Zakaj pogrevaš? To je že mimo.«
ipd.

NIČ. Še NIČ bi bilo bolje kot namensko ignoriranje
in odvračanje pogleda. DA, rekla bi: »Hudo je.«.
Vendar, vse to za osebo v izgubi pomeni pot k
ozdravitvi. To je del procesa.
Pogosteje kot se sami slišimo in pogosteje kot smo
slišani, lažje je pri srcu. Naenkrat se zgodi. Bolečina
pojenja in prvič spregovorimo brez solza.
Preteklost je morda v preteklosti. Vendar je ravno
toliko del nas kot sedanjost. Naše izkušnje so tiste,
ki nas izoblikujejo, nam dajejo širino. Brez vsega
»bolečega«, brez preteklosti, ne bi bili danes to, kar
smo.
Pogosto ljudje ob izražanju bolečine rečejo: »Igraš
vlogo žrtve.«. V današnjem času je to pogost
stavek, ki služi kot odgovor skoraj na vse. Ta stavek
ne pomaga trpečemu, pač pa mu povzroči še večji
notranji razkol. Prilije se bencin na ogenj. Ko se
posameznik izrazi, nam sporoča: »Tukaj v meni še
vedno boli.« Odpre se nam in nam pokaže svojo
ranljivost.

Ljudje se neznansko bojijo sočloveka, ki trpi. Zakaj?
Ker s svojo ranljivostjo pokaže na nezaceljene rane
v drugih. Ljudje pa tega nočejo videti, to boli. Oseba
s svojo ranljivostjo približa drugi osebi te iste
občutke. So-čutimo. Čutimo z njim/njo, če smo
zares tukaj in zdaj. Tako se neznansko bojimo
razmišljanja o smrti ali bolezni. Takšne teme nas
približajo k lastni minljivosti. Podirajo nam
prepričanja in zidove.

Ali je mogoče ustvariti svet, v katerem se naučimo
spoštovati to ranljivost in jo sprejeti, kot to, kar je?
Brez sodbe. Boleče zgodbe ni najlažje »slišati«,
vendar nudijo prostor za skupno zdravljenje.

Zgodilo se je, da mi je znanka rekla: »Andreja, od
vsega me najbolj boli to, da se ljudje obračajo stran
od mene na cesti.«. Izgubila je otroka. Bolečina, ki
jo je takrat doživljala je nepredstavljiva. Več kot
preveč, že sama po sebi. Mi pa jo na tem mestu
dodamo še več z lastno ignoranco. Stisk roke,
objem ali tiha prisotnost. Vse to bi bilo bolje kot
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Odprejo nas in nam pomagajo narediti korak
naprej v sebi.
Tudi ta zapis, ni samo sončen. Marsikomu morda
prinaša boleča spoznanja. Če želimo živeti
radostno, so zapisi, kot je ta, potrebni. Zakaj? Ni
radosti brez bolečine. Ko pomagamo drugim,
pomagamo sebi. Vsakokrat, ko se bolečina na
kolektivni ravni zmanjša, se zmanjša naša lastna
bolečina.

Versko se ne opredeljujem, vendar se na tem
mestu strinjam z zapisom iz Biblije. Jezus je rekel:
»Karkoli si storil kateremu koli izmed mojih
najmanjših bratov, to si meni storil.«. Vsi smo del
celote. Prej ko to sprejmemo, prej bomo tudi mi
doprinos lepšemu svetu. Poskusimo prisluhniti in
slišati, ko se ponudi priložnost za to.
Andreja Goropevšek (www.obcuti-sebe.eu)
Ilustracije: Ina Gržina (FB: Inin svet)

OBISKALA NAS JE ŠTORKLJA
S privoljenjem srečne mamice in ponosnega očka razglašamo
prihod novorojenke:
 8. decembra se je rodila 3.360 g težka in 51 cm velika deklica Neža
staršema Tjaši Pungartnik iz Ojstriške vasi in Mihaelu Ravbarju.

ISKRENE ČESTITKE OB VESELEM DOGODKU!
Vse starše vabimo, da nam podatke o novem rojstvu, ki jih bomo z veseljem
objavili v naslednji številki Novic, sporočite na e-poštni naslov: info@obcina-tabor.si.

IZ VRTCA IN ŠOLSKIH KLOPI
PRAZNIČNI IN PRAVLJIČNI DECEMBER
Vsak mesec se v vrtcu izvajajo in odvijajo
pestre, zanimive in raznolike dejavnosti. V
decembru vedno skušamo pričarati čarobnost,
toplino, srečo, pozitivno vzdušje, razigranost
in veselje na vsakem kotičku našega vrtca.
Cel mesec smo stopnjevali napeto
pričakovanje praznikov. Vsak oddelek je v
svojem ritmu ustvarjal in stopnjeval čarobnost
prihajajočih praznikov.
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Krasili smo vsak svoje kotičke, smrečico pred
vrtcem, prirejali smo kino predstave, pekli kokice,
piškote, imeli čajanko, sejali božično žito, odšli na
Cici pohod.
Vzgojiteljice so otrokom tudi pripravile
dramatizacijo zgodbe Gozdne vragolije. Skratka,
imeli smo se lepo. Kljub vsem ukrepom, ki se jih
držimo, smo tik pred počitnicami, z zborčkom
oddelka otrok 5-6 let izpeljali krajši nastop. V gozdu

pri šoli smo poiskali velike palete, postavili smo se
nanje in nastopali. Skupine v mehurčkih so nam z
veseljem prisluhnile. Izkoristili smo svež zrak,
razdaljo in gozdno kuliso. Otroci so v nastopu
uživali. Tudi v gozdu je nastop lahko posebna
izkušnja. Še kdaj.
Pa srečno vsem!
Nina Mak Lopan

16

DRUGOŠOLCI O ŽELJAH V LETU 2022
V novem letu 2022 želim:
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
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izuriti tekoče branje in narediti salto (Nik),
biti zdrav in znati šivati (Brin Valentin),
da bi bila dobra v matematiki, biti zdrava in
da bi srečno praznovala rojstni dan
(Maruša),
da bi imeli veliko lučk, da bi se imeli radi in
da bi bili zdravi (Glorija),
izboljšati pisanje testa in izuriti branje
(Ema),
bolje telovaditi, iti na morje, popraviti
svoje znanje, da bi šli več po svetu in da ne
bi bilo Korone (Eva),
manj spuščanja petard ter veliko zdravja in
sreče (Ajda),
iti vsak dan na zrak in raziskovati pajke ter
kače (Lovro),
izboljšati hitro računanje do 10, znati
kuhati in pomagati mamici (Ester),
da bi se z Lovrom peljala s skirojem z vrha
velikega hriba več kot 30 kilometrov na uro
(Nejc),

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

izboljšati naloge in da bi z Lovrom šla v
vesolje (Urban),
imeti v petek rojstni dan, da bom povabil
prijatelje (Leo),
da bi lahko praznovala s sestrično (Nastja),
se izboljšati v računanju in se naučiti
računati do 1000 (Jerca),
izboljšanje v računanju in da ne bi obračala
številk (Eva),
se malo izboljšati na baletu, biti zdrava in
uspešna v šoli ter odlično jahati konja
(Kaja),
da bi bil uspešen učenec (Anže),
da ne bi bil brez domače naloge, izboljšati
branje, raziskovati živa bitja in da bi lepo
praznoval rojstni dan (Blaž),
biti uspešen, igriv, lepo pisati, tekoče brati,
lepo risati in biti zdrav (Maks),
da bi ves čas hodili v šolo in da bi bili zdravi
(Vesna).

ZIMSKI ŠPORTNI DAN – TEK NA SMUČEH
preobuli v čevlje za tek na smučeh. Vsak si je
poiskal svojo ustrezno številko. Dobili smo tudi
tekaške smuči. Najprej smo na snegu opravili vaje,
izvedli smo tudi nekaj iger. S pomočjo smuči smo
oblikovali rožico, potem smo se lovili. Proge so bile
že pripravljene, saj jih je prej pripravil gospod Uroš.
Tek smo začeli s tekom naprej, nato smo tekli še v
krogu. Druga skupina učencev nas je opazovala, se
igrala na snegu in imela malico. Nato smo se
menjali. Na koncu smo vse pospravili in se s
kombijem odpeljali nazaj v Tabor.
Ta športni dan je bil eden najboljših. Všeč mi je bilo,
da je z nami bila gospa Simona in da nas je teka na
smučeh učil gospod Uroš.
Manca Drča, 4. c

V petek, 10. 12. 2021, smo imeli četrtošolci POŠ
Tabor zimski športni dan - tek na smučeh. Ob 8.20
smo se zbrali pred šolo. Učenci, ki smo preboleli
»Korono«, smo počakali v garderobi in se oblekli v
kombinezone in ostala smučarska oblačila. Ko smo
bili pripravljeni, smo šli pred šolo čakat kombi.
Ostali učenci pa so se v razredu samotestirali. Ko je
prispel kombi, smo vstopili in se odpeljali na
Vransko. Jaz sem bila prva skupina.
Na Vranskem smo odšli v 4. a razred, kjer smo
počakali še ostale sošolce. Skupaj smo odšli na zrak,
kjer smo se igrali na snegu. Potem je prišel gospod
Uroš in nas odpeljal na nogometno igrišče za
vrtcem. Tam stoji majhna lesena hiška, kjer smo se
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V petek, 10. 12. 2021, smo imeli športni dan. Zjutraj
smo se odpeljali na Vransko. V razredu smo pustili
nahrbtnike in odšli ven na nogometno igrišče. Tam
smo se nekateri obuli v čevlje za tek na smučeh,
drugi pa so nas opazovali. Dobili smo še tekaške
smuči. Ta čas nas je druga skupina sošolcev
opazovala, medtem so imeli tudi malico. Tek na
smučeh mi je bil zelo všeč. Ko je moja skupina
končala s tekom, smo se zamenjali in takrat smo
tudi mi imeli malico. Na koncu smo se igrali na
snegu. Ko je prišel čas odhoda, smo se s kombijem
odpeljali v Tabor. Bilo mi je zelo všeč. Želim si več
športnih dni.
Tim Topovšek, 4. c
V petek, 10. 12. 2021, smo imeli športni dan. Ob
8.30 smo se odpeljali s kombijem na Vransko. Ko
smo prispeli, smo odšli v učilnico in se tam pogreli.
Nekaj fantov je odšlo po tekaške smuči. S tekom je
začela prva skupina, mi pa smo jih opazovali s

tribun. Vmes smo imeli malico. Nato je tekla še
naša skupina. Drugi so nas opazovali in navijali za
nas. Tekla sem dobro, a vmes sem tudi nekajkrat
padla. Recimo, da sem bila uspešna. Z veseljem bi
ponovila takšen dan.
Mina Hrastnik, 4. c
V petek, 10. 12. 2021, smo imeli športni dan.
Najprej smo se samotestirali, nato smo se s
kombijem odpeljali na Vransko. V šoli so nas že
čakali sošolci, ki so prispeli pred nami. Tam smo
počakali gospoda Uroša. Jaz in še pet sošolcev smo
pomagali gospodu Urošu, da smo iz kleti vrtca
prinesli tekaške čevlje za sneg in smuči. Gospod
Uroš me je določil za osebnega pomočnika. Prva
skupina je tekla, mi pa smo imeli malico in nato
tekli. Bil sem uspešen. Šel bi še enkrat.
Jaro Petrovič Poljanec, 4. c
(avtor fotografij)

AKTIVNOSTI NAŠIH DRUŠTEV
OBVESTILO DRUŠTVA UPOKOJENCEV TABOR: ČLANARINA IN POVABILO NOVIM ČLANOM
Obveščamo vas, da bo društvo v februarju in marcu
odprlo vrata naše pisarne. V tem času lahko člani
poravnate članarino za leto 2022. Ponujamo vam
tudi možnost, da članarino poravnate pri vašem
poverjeniku ali pri ga. Nadi ali ga. Zvonki, v kolikor
vam je to lažje. Znesek ostaja enak, kot že nekaj let:
-

članarina: 8 EUR
vzajemna: 12 EUR

Obiščite nas v sledečih terminih (v pisarni bomo
upoštevali vsa priporočila NIJZ):
•
•
•
•
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torek, 15. februar, od 14. do 15. ure;
torek, 22. februar, od 14. do 15. ure;
torek, 1. marec, od 14. do 15. ure;
torek, 15. marec, od 14. do 15. ure.

Obvestilo namenjamo tudi vsem vam, ki ste morda
že razmišljali, da bi se nam pridružili.

potrebujemo tudi vas, novi člani. Vabljeni v našo
pisarno in dobrodošli v dobri družbi!

Da bo društvo resnično aktivno, program zanimiv
in da se bodo dejavnosti še naprej razvijale,

Lepo vas pozdravljamo in ostanite zdravi!
Upravni odbor DU Tabor

TRADICIONALNA NOVOLETNA TEKMA 2022
V športnem parku Razgan, v Ojstriški vasi, se je na
prvi januarski dan novega leta, ob 12. uri, odvila
tradicionalna novoletna nogometna tekma. Tekmo
smo dobili Mladi z rezultatom 7:2.
Vesel sem, da se je na povabilo odzvalo lepo število
dosedanjih igralcev. Na naše veselje se je pridružila
še ekipa mlajših. Posledično smo lahko z obema
ekipama, to je Starih in Mladih, odigrali še dodatni
tekmi. Na koncu se je vse skupaj prelevilo v pravi
nogometni turnir. Za toplo hrano in pijačo sta
poskrbela prva soseda igrišča − Julianna in Toni
Pihler, za kar se jima iskreno zahvaljujemo.
Letošnja številna udeležba športnega dogodka me
navdaja z optimizmom, še posebej zaradi
nogometnih navdušencev iz mlajših generacij, ki
svoj prosti čas radi preživljajo na svežem zraku in s
tem pomembno prispevajo k zdravemu
življenjskemu slogu. Vse to mi vliva dodatno

motivacijo, da še naprej nadaljujem z vodenjem
Sekcije nogometa v Športnem društvu Tabor.
V letu 2021 smo kljub velikim izzivom, ki jih je
prinesla aktualna situacija, na športnem področju
izvedli številne investicije. S prostovoljnim delom
smo se angažirali pri nadgradnji in vzdrževanju
igrišča Razgan. Delo seveda še ni končano in bo
treba še dosti prostovoljstva.
Poleg zahvale vsem sodelujočim in podpornikom
pri športnih ter delovnih aktivnostih v letu 2021,
voščim vsem občanom naše čudovite lokalne
skupnosti - srečno, zdravo in uspešno novo leto z
željo, da se naša življenja vrnejo v ustaljene tirnice,
kot so bile nekoč.
Vsi občani, ki se želite pridružiti naši sekciji, vljudno
vabljeni!
Žan Grobler, podžupan
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IZ DOMAČE ŽUPNIJE
ČAS MED LETOM
2. marca, to je osem nedelj med
letom). Drugi del pa je v času po
velikonočni dobi in vse tja do
nedelje Kristusa Kralja.
Liturgični čas med letom ni vezan
na
praznike
Jezusovega
odrešitvenega dela, ampak je pot
Cerkve v vsakdanjem življenju, je
čas poglabljanja našega odnosa z
Jezusom.
V prvem delu časa med letom
poleg
nedelj
praznujemo
Gospodovo
darovanje (2.
Jaslice 2021 v župnijski cerkvi sv. Jurija, ki sta jih postavila Miha Drolc in Damjan
februarja). Štirideset dni po božiču
Lesjak. Mnogi ste pred njimi ustavili svoj korak in počastili Božje dete.
se
spominjamo
Jezusovega
darovanja v templju (prim. Lk 2,22–38). To je
Čas med letom v katoliški Cerkvi je liturgični čas
spomin na dan, ko sta Jezusova starša Jožef in
obnavljanja in krepitve osebne in občestvene
Marija
svojega
novorojenca
prinesla
zvestobe Kristusu in njegovemu nauku. V tem času
v jeruzalemski tempelj in se zanj zahvalila Bogu.
v nedeljskih evangelijih spremljamo obdobje
Jezusovega javnega delovanja in njegovega
Letos, v času med letom, v cikličnem letu C, beremo
oznanjevanja Božjega kraljestva.
Lukov evangelij. Evangelist Luka je bil visoko
izobražen Grk (ali po nekaterih virih Sirec), po
Čas med letom traja 34 nedelj in je razdeljen na dva
poklicu zdravnik. Iz uvodnega posvetila v evangeliju
dela. Prvi del začenjamo z nedeljo Jezusovega krsta
(Teofilu) je razumeti, da se je krščanski skupnosti
in traja do pepelnične srede (letos od 9. januarja do
evangelist Luka pridružil nekoliko kasneje, tako da
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je del njegovega evangelija napisan po
pripovedovanju tistih, ki so bili od vsega začetka z
Jezusom. Evangelist Luka se je večkrat srečal tudi z
Jezusovo materjo Marijo. Ob teh srečanjih mu je
pripovedovala o Jezusovem rojstvu in otroštvu.

Tako Lukov evangelij poroča tudi o Marijinem
spočetju, Jezusovem rojstvu in njegovem otroštvu.
Kot zanimivost, evangelist Luka je bil tudi slikar.
Marijo, Jezusovo mater, je večkrat naslikal.
Od tod tudi legenda, da je Luka avtor Marijine
podobe v cerkvi Marije Snežne v Rimu.

FEBRUAR 2022 V ŽUPNIJI SV. JURIJ OB TABORU
2. februar, praznik Jezusovega darovanja v
templju. Praznik je dobil tudi ime svečnica, ker na
ta dan po tradiciji v cerkvah blagoslavljamo sveče.
Hkrati ta dan v vesoljni Cerkvi redovnice in
redovniki praznujejo dan Bogu posvečenega
življenja. To je dan zahvale, molitve, premišljevanja
in srečanja vseh redovnic in redovnikov. To
praznovanje se je uvedlo na pobudo papeža Janeza
Pavla II. in želi spodbuditi k temu, da bi se Bogu
posvečene osebe vračale k izvirom svojega poklica,
da bi naredile obračun o svojem življenju in da bi
potrdile svojo posvetitev. Ta dan naj pomaga vsej
Cerkvi, da bi bolj cenila pričevanje oseb, ki so se
odločile, da bodo tesneje hodile za Jezusom.
Vsak prvi četrtek v mesecu (3. februar) oz. četrtek
pred prvim petkom molimo za vse duhovnike,
njihovo svetost, stanovitnost in zdravje. Posebej
Bogu priporočamo duhovnike naše župnije (Alojz
Pirnat, Martin Cirar, Iztok Hanžič in Matic Lesjak).
Molimo in prosimo tudi za nove duhovne, redovne
in misijonske poklice, tako v naši župniji kot v vsej
vesoljni Cerkvi. Molitev pričnemo 30 minut pred
večerno sveto mašo. Vljudno in lepo vabljeni.
Vsak prvi petek v mesecu (4. februar) se v molitvi
posebej spomnimo vseh, ki so bolni, onemogli ali
ostareli. Duhovni pomočnik dr. Alojz Pirnat je
pripravljen, seveda v skladu s proti koronavirusnimi
ukrepi, prvi petek obiskati vse, ki ne morete priti v
cerkev in vam na vašo željo prinesti Najsvetejše. Če
želite, vam je na voljo za pogovor, sveto spoved ali
bolniško maziljenje. V izjemnih, smrtnih, primerih
je na razpolago vsak čas. Pokličite ga na tel. št.: 040
429 894.

Prvo soboto v mesecu februarju (5. februar) bomo
začeli z obhajanjem prvih petih sobot. Pobožnost
prvih sobot obstoji predvsem v prejemu svetega
obhajila v zadoščenje Marijinemu brezmadežnemu
srcu. Poleg tega bomo vsako prvo soboto preživeli
v duhu zadoščevanja in v molitvi za čimprejšnje
končanje epidemije. Še posebej bomo molili za vse
obolele, umirajoče in duše v vicah. Lepo vabljeni k
molitvi. Pričeli bomo 30 minut pred sveto mašo.
8. februar, slovenski kulturni dan. Cerkev je
pomemben del kulture. Ohranjajmo, spoštujmo in
negujmo jo.
25. in 26. februar, pustna sobota in pustna
nedelja. Zopet bo priložnost, da svoje veselje
delimo z drugimi. Več o tem v rednih župnijskih
oznanilih.
Koronaukrepi v cerkvi: Poleg tega, da v cerkvi
ohranjamo vse dosedanje ukrepe proti širjenju
virusa, vas vse še enkrat lepo vabimo k molitvi za
čimprejšnje končanje epidemije, za ljudi, ki
zbolevajo ali celo umirajo, za vse, ki so že umrli, pa
tudi za tiste, ki ne želijo sodelovati pri ukrepih proti
širjenju virusa. Razmere postajajo neobvladljive.
Bodimo pozorni in varujmo drug drugega.
Razpored svetih maš, rednih in prazničnih,
objavljamo v tedenskih župnijskih oznanilih.
Nedeljsko sveto mašo lahko v času koronarazmer
nadomestimo s sveto mašo med tednom. Hkrati je
možno sveto mašo dnevno spremljati preko Radia
Ognjišče.
Vida Slakan
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DVIGUJEMO POKOJNINE
Večkrat rečem, da v življenju štejejo samo dejanja
in ne lepe besede. Ljudje bodo dobro živeli v
primeru, da bomo politiki delali, ne samo lepo
govorili. In to v vseh delih družbe.
Koalicija, v kateri sodeluje Nova Slovenija, deluje s
posebnim čutom za starejše. Z gotovostjo lahko
rečem, da nobena vlada ni tako izdatno pomagala
slovenskim upokojenkam in upokojencem, kot
ravno ta vlada. Poleg gradenj domov za starejše
smo upokojencem pomagali tudi z višjimi
pokojninami. Tega je toliko, da je vredno
izpostaviti.
Izredna uskladitev pokojnin za 2 % decembra 2020,
redna letna uskladitev pokojnin za 3,2 % v 2020,
trikratni solidarnostni protikoronski dodatek za vse
upokojence z nižjimi pokojninami, zvišanje najnižjih
invalidskih pokojnin na 389 €, zvišanje najnižjih
pokojnin na 279 €, zvišanje zagotovljene starostne
pokojnine za 40 let delovne dobe na 620 €, višji
letni dodatki v 2020 (v višinah od 130 € do 440 €),
2021 (v višinah od 135 € do 445 €) in 2022 (v višinah
od 140 € do 450 €).
Zgovoren je tudi podatek o povprečni bruto
starostni pokojnini, izplačani v novembru 2021, ki
je znašala 729,51 €. Zgolj za primerjavo, v mandatu
vlade Alenke Bratušek je povprečna bruto
starostna pokojnina v letu 2014 znašala 616,70 €.

Prejšnje vlade kljub pomanjkanju mest v domovih
za starejše v 15 letih niso zgradile nobenega doma
za starejše. Zadnji dom za starejše je leta 2007
zgradila ministrica iz NSi. Tu se kaže vsa skrb
opozicije za upokojence.
Minister Janez Cigler Kralj je ob nastopu nove vlade
takoj zavihal rokave in naredil tisto, kar prejšnje
vlade 15 let niso zmogle. Moravče, Komenda,
Vrhnika, Ravne na Koroškem so samo nekateri
izmed krajev, kjer so že postavili temeljni kamen za
nove kapacitete za oskrbo starejših, številne
gradnje pa se bodo začele v naslednjih mesecih.
V celotni Sloveniji se namreč kar v 66 občinah izvaja
več kot 100 investicij za potrebe starejših.
Hitro lahko pridemo do ugotovitve, da so bile
prioritete opozicije, ko je bila na oblasti, v analizah
in študijah … Pri nas pa je pomemben denar na
računih upokojencev. To pa dokazujemo na način,
da odpravljamo krivice, ki so nastale s preteklim
neusklajevanjem pokojnin. Najbolj tistim, ki so se
upokojili do konca leta 2010, in sicer za 3,5 %.
Tistim, ki so se upokojili v letu 2011 za 1,7 %, vsem,
ki so se upokojili pozneje, pa za 1 %.
Ta zakon smo sprejeli v tem mesecu.
Zagotavljam vam, da si bomo za izboljšanje statusa
upokojencev prizadevali še naprej! Z dejanji!
Aleksander Reberšek

ODLOČEN NE KORUPCIJI PRI NABAVI MEDICINSKE OPREME
Cilj NSi je kakovostno javno zdravstvo, ki je pod
enakimi pogoji dostopno vsem. Želimo si, da se
prispevki za zdravstveno varstvo, ki jih državljani
vplačujemo v zdravstveno blagajno, čim bolj
učinkovito porabijo tako za plačilo zdravstvenih
storitev kot za medicinske pripomočke in opremo.
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Vsi poznamo zgodbe o preplačanih žilnih
opornicah, ki sodnega epiloga še niso dobile, pa
korupcijsko afero na področju ortopedije, kjer je
bila letos prva skupina obtoženih spoznana za krive
sprejemanja oz. dajanja nedovoljenih daril.

Problem sedanjega sistema javnih naročil v
zdravstvu je v šibkem nadzoru in možnosti
sistemske korupcije. Zato podpiramo predlog, ki
vzpostavlja večjo preglednost in najpomembnejše
– določa referenčno ceno za medicinsko opremo in
pripomočke.
Predlog vzpostavlja sistem evropsko primerljivih
cen, večjo preglednost nad naročanjem v zdravstvu
in boljši nadzor. Na ta način bomo zagotovili
racionalno porabo sredstev iz zdravstvene
blagajne. Če se za medicinski material oz. visoke
marže in provizije nameni manj denarja, ga bo več
ostalo za kakovostno obravnavo bolnikov brez
čakalnih vrst.
Kaj prinaša predlog?
Predlog predvideva, da se za javne razpise za
medicinske pripomočke in medicinsko opremo

določijo referenčne cene, ki jih oblikuje nov urad
vlade za centralno cenovno evidenco. Pri določanju
referenčnih cen se upoštevajo cene v primerljivih
državah članicah Evropske unije.
Če slovenski distributer, ki se prijavi na razpis,
referenčno ceno preseže za več kot 10 %, lahko
naročnik medicinske pripomočke oz. medicinsko
opremo nabavi po postopku s pogajanji
neposredno na enotnem trgu EU.
Če pa med izvajanjem že sklenjene pogodbe
naročnik ugotovi, da je možno na trgu enako blago
naročiti po nižji ceni kot pri do tedaj izbranem
ponudniku, o tem obvesti ponudnika. Ta mora v 30
dneh ceno ustrezno znižati, sicer lahko naročnik
medicinske pripomočke oz. opremo nabavi na
prostem trgu.
Aleksander Reberšek

24

...IN ŠE MODROSTI NAŠIH BABIC
 Tepežni dan (28. 12.) oblačen, k letu ne boš kruha lačen. 
 Če
na svečnico (2. 2.) deži, se kmalu pomlad oglasi.
Če v januarju ni snega, šele april ga da.
 Se
Če Polona
v januarju
od mraza
poka,vjeseni
s sadjem
preobloženo
stoka. 

(9.drevje
2.) v soncu
odtaja,
mokrem
poletju
gob preostaja.

 Če svečana mačka na soncu leži, v sušcu spet rada na peč pribeži.

»Najboljši pripomoček, da dobro
začneš dan, je tale:
ko se zbudiš, pomisli, ali ne bi
mogel ta dan enemu človeku
pripraviti veselja.«
Friedrich Nietzsche

KOLOFON

Novice izpod Krvavice so informativna tiskovina Občine Tabor.
Odgovorna urednica: Alenka Kreča Šmid. Člani uredniškega odbora:
Maja Drča, Tatjana Kovče, Ana Lesar, 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. Mnenja avtorjev člankov ne izražajo
stališč in mnenj Občinske uprave Občine Tabor ali župana Občine
Tabor. Prispevkov brez navedenega avtorja ali skupine avtorjev
(društva) ne bomo objavljali. Zaželeno je, da so prispevki v elektronski
obliki, pošljete jih lahko na e-naslov: info@obcina-tabor.si, najkasneje
do 17. v mesecu. Glasilo je objavljeno na spletni strani www.obcinatabor.si.
Naklada: 580 izvodov – BREZPLAČNO. Tisk: Tiskarna Koštomaj, d. o. o.
Fotografije v tokratni izdaji Novic: Občina Tabor, internet, Vrtec
Tabor, OŠ Vransko-Tabor, Jaro Petrovič Poljanec, Tone Tavčer, Naš
dom Vransko, ŠD Tabor, Tilen Slakan.

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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