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Pozdrav urednice izpod Krvavice
Učitelji so učencem podelili spričevala, šola je zaprla svoja vrata, učenci so pospravili šolske torbe in starši so si
nekoliko oddahnili, saj so se pričele počitnice. Počitnice so čas za oddih in nabiranje novih moči, pa naj bo to na morju,
v hribih ali pa kar doma.
V poletnem času skoraj vsakdo napiše kakšno razglednico iz kraja, v katerem prebiva ali dopustuje, vsled tega pa vas
obveščamo, da imamo na voljo nove razglednice Pozdrav iz Tabora in Krvavica skozi letne čase. Za takšno predstavitev
kraja smo uporabili fotografije naših občanov.
Prav tako vas obveščamo, da bosta s 1. 7. 2020 Pogodbena pošta in Turistično informacijski center Tabor poslovala po
naslednjem delovnem času:
Delovni čas
ponedeljek
8.00–10.30 in 13.00–15.00
torek
8.00–10.30 in 13.00–15.00
sreda
8.00–10.30 in 15.00–18.00
četrtek
8.00–10.30 in 13.00–15.00
petek
8.00–10.30 in 11.00–13.00
sobota
zaprto
Telefon: (03) 703 10 40
Želim vam brezskrbne in nepozabne počitnice.
Alenka Kreča Šmid, odgovorna urednica

Iz županovega kabineta
Iz županovega kabineta 18
Spoštovane občanke in občani,
bliža se poletje, topli meseci in s tem povezana večja poraba vode, zato je prav, da tudi o tem spregovorim nekaj besed.
Pravica do pitne vode je zapisana v ustavi, vsi vodni viri pa so zaščiteni pred privatizacijo. Z njimi upravlja država, to
pa pomeni, da prevzame tudi njihovo zaščito, seveda posredno preko občin. Oskrba s pitno vodo ni in ne sme biti tržna
dejavnost, izvajajo pa jo gospodarske javne službe. V našem primeru, torej na območju Občine Tabor, za to skrbi Javno
komunalno podjetje Žalec, katerega ustanoviteljica je v sodelovanju z drugimi tudi naša občina. Voda je praktično
zastonj, vendar pa vsak mesec dobimo položnice za plačilo. Zakaj? Iz enostavnega razloga, ker JKP poskrbi, da ko
doma odpremo pipo, iz nje priteče neoporečna pitna voda. Torej plačujemo to, da pripeljejo vodo od izvira, do naše
kopalnice in hkrati odpeljejo in očistijo umazano vodo. Če natančno pogledate položnico, je sestavljena iz več postavk
in sama voda je najmanjši segment. Sredstva, pridobljena na ta način, se uporabljajo za obnovo komunalne
infrastrukture in plačilo ljudi, ki to počnejo. Aparat oskrbe z vodo je velik in precej zapleten.
Skorajda nihče ne potarna, da je drag bencin, naročnina za televizijo ali telefon, hkrati pa je mnogokrat slišati: »Joj,
kako je voda draga.« To sploh ni res, kajti mi, ki imamo pitno vodo, se sploh ne zavedamo, kakšnega razkošja smo
deležni. Imeti dobro oskrbo s pitno vodo postaja svetovni privilegij in mi smo ga na srečo deležni.
Letošnje leto je najbolj sušno leto v zadnjih sedemnajstih letih. Snega pozimi praktično ni bilo in podzemne zaloge vode
so zelo skromne. Zato vas prosim, da vodo uporabljate racionalno in ne perete avtomobilov doma in ne polnite
bazenov. Na tak način bomo prebrodili hudo sušno obdobje in s tem povezano pomanjkanje vode.
Pa še nekaj. Če se bo v bližnji prihodnosti vsota na položnici za kakšen evro povišala, se ne jezite. Tudi v naši občini je
mnogo vodnikov, cevi, starih že petdeset let in več. Nujno so potrebne zamenjave. Vodovodni sistem je živa stvar in
potrebno ga je venomer vzdrževati, posodabljati in širiti. To pa stane.
Župan Marko Semprimožnik
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Občinska uprava sporoča in obvešča
Podelili priznanja letošnjim dobitnikom priznanj
Letošnje leto, ki je v svoji prvi polovici bilo več kot nenavadno, nam je na kasneje premaknilo slavnostno sejo
občinskega sveta s podelitvijo občinskih priznanj. Ko so nam razmere končno dopuščale in so se ukrepi vsaj deloma
sprostili, smo dogodek tudi izpeljali, vendar v zaprtem krogu povabljencev.
V ponedeljek, 22. junija 2020, je župan Marko Semprimožnik podelil priznanja letošnjim dobitnikom občinskih
priznanj. Priznanje Občine Tabor je prejel Ivan Derča za požrtvovalno delo na področju gasilstva, zaščite in reševanja.
Mojca Hrastnik je prejemnica zlate plakete Občine Tabor za požrtvovalno delo na področju gasilstva. Za požrtvovalno
delo na področju športa je prejel Blaž Ribič srebrno plaketo Občine Tabor. Letos je župan podelil dve priznanji župana,
in sicer Blažu Birku za strokovno pomoč pri zasnovah, načrtovanju in urejanju prostora ter Turističnemu društvu Tabor
za ohranjanje in spodbujanje prireditev na področju turizma ter za prepoznavnost in urejenost lokalne skupnosti.
Posebno slovesnost so dogodku dale OK!tete Pevskega društva Tabor in povezovalec Janez Černec.
Vsem nagrajencem se še enkrat zahvaljujemo za njihovo aktivnost in doprinos k lokalni skupnosti.

Ana Leskovšek
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Poziv k oddaji pobud s področja urejanja prostora
Občina Tabor poziva k oddaji pobud za spremembo namenske rabe prostora za pripravo sprememb in dopolnitev
Občinskega prostorskega načrta Občine Tabor.
Občane oziroma lastnike zemljišč pozivamo, da svoje pobude za spremembo namenske rabe zemljišč (sprememba
namenske rabe zemljišča pomeni spremembo iz kmetijskih in gozdnih zemljišč v stavbna zemljišča in obratno ter
spremembe v druge rabe), posredujejo Občini Tabor najkasneje do 31. 7. 2020.
Vse prejete pobude, ki smo jih na Občini Tabor že prejeli, čakajo na vključitev v nov postopek sprememb in dopolnitev,
zato ni potrebno podajati nove pobude. Če pobude še niste podali, imate sedaj priložnost, da podate novo pobudo.
Obrazec pobuda za spremembo namenske rabe najdete na spletni strani Občine Tabor http://www.obcina-tabor.si/ ali ga
dobite v sprejemni pisarni občine.
Višina takse za posamezno pobudo za spremembo namenske rabe prostora znaša:
• za spremembo osnovne namenske rabe prostora: 200,00 evrov,
• za spremembo podrobnejše namenske rabe prostora: 100,00 evrov,
• za pobudo za spremembo stavbnih zemljišč v primarno rabo (gozdna, kmetijska, vodna) se taksa ne plača.
Pobude lahko posredujete v pisni obliki na naslov Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor, lahko jo oddate v sprejemni
pisarni občine ali skenirano po elektronski pošti na naslov info@obcina-tabor.si.

Alenka Kreča Šmid

Poletne Novice izpod Krvavice
Spoštovane občane in občanke, vse stalne in občasne pisce člankov in ostale ustvarjalce podobe občinskega glasila
obveščamo, da v juliju Novice izpod Krvavice ne bodo izšle. Naslednja, dvojna izdaja bo sredi avgusta, zato prosimo,
da članke pošljete
najkasneje do ponedeljka, 10. avgusta 2020, na e-naslov
info@obcina-tabor.si.
V splošnem velja, da prispevke pošljete najkasneje do 17. v
mesecu. Za kasneje poslane prispevke, žal, objave ne moremo
zagotavljati.
Hvala za razumevanje in pomoč pri soustvarjanju.
Uredniški odbor
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Praznovanje ob dnevu družine
15. maj je dan, ko obeležujemo mednarodni dan družine, ki ga je leta 1993 razglasila Generalna skupščina Združenih
narodov z namenom povečati zavedanje družbe o družini in družinskih zadevah.
Župan Občine Tabor vsako leto v ta namen priredi sprejem za
novorojenčke in bodoče prvošolčke ter njihove starše, otroci Vrtca
Tabor in POŠ Tabor pa poskrbijo za krajši kulturni program.
V letošnjem letu so nam aktualne razmere žal preprečile, da bi
dogodek izpeljali kot doslej, zato pa smo novorojenčke in bodoče
prvošolčke, ki bodo POŠ Tabor pričeli obiskovati v šolskem letu
2020/2021, obdarili in jim darila posredovali po pošti.
V obdobju od aprila 2019 do maja 2020 je bilo na območju naše občine zabeleženih 25 novorojenčkov, od tega 20
deklic in 5 dečkov, v POŠ Tabor pa bo jeseni vstopilo 22 učencev, od tega 12 deklic in 10 dečkov.
Vsem želimo veliko uspehov – novorojenčkom pri osvajanju prvih korakov, prvošolčkom pa pri osvajanju novih znanj.
Saša Zidanšek Obreza

Občina Tabor uspešno kandidirala na razpis Fundacije za šport
V eni od preteklih številk Novic smo vas obvestili, da smo v mesecu
novembru 2019 kandidirali na Javni razpis za sofinanciranje gradnje športnih
objektov in površin za šport v naravi v letih 2019, 2020 in 2021, in sicer s
projektom »Posodobitev telovadnice v Domu krajanov Tabor«.
Tokrat se lahko z veseljem pohvalimo, da je bila kandidatura uspešna, saj
smo ob koncu meseca prejeli težko pričakovano odločbo o sofinanciranju.
Fundacija za šport bo tako sofinancirala investicijo v višini okrog 13.000,00
EUR. Znesek je sicer za slabo polovico nižji od tistega, ki smo ga načrtovali
in upoštevali v naši finančni konstrukciji, vendar smo kljub temu veseli, da
so nam sredstva vendarle bila dodeljena. Vrednost celotne investicije
ocenjujemo v višini približno 45.000,00 EUR.
Posodobitev telovadnice vključuje menjavo vrat na vhodu v objekt in v
telovadnico, nova športna tla, to je parket s hidroizolacijo, pleskanje sten in
nabavo nekaj nujno potrebnih športnih rekvizitov za kvalitetnejše poučevanje
športne vzgoje: gredi, telovadne klopi in bradljo.
Izbor izvajalcev je planiran v začetku meseca julija, realizacija investicije pa
do pričetka pouka, zato v času poletnih počitnic športna vadba v telovadnici
žal ne bo možna.
Saša Zidanšek Obreza

Tudi v Občini Tabor kmalu brezplačne točke WiFi omrežja
Še ena uspešna kandidatura je za nami! Občina Tabor se je v mesecu septembru 2019 prijavila na
Razpis za zbiranje prijav v okviru instrumenta za povezovanje Evrope na področju vseevropskih
telekomunikacijskih omrežij – Spodbujanje internetne povezljivosti v lokalnih skupnostih: WiFi4EU.
Evropska komisija nam je s podpisanim Sporazumom o nepovratnih sredstvih za postavitev 6
zunanjih in 6 notranjih dostopnih točk dodelila nepovratna sredstva v obliki t.i. bona v višini 15.000,00 EUR.
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Pobuda WiFi je program podpore za ponudbo dostopa do interneta visoke kakovosti lokalnim prebivalcem in
obiskovalcem v lokalnih središčih javnega življenja. Gre za brezplačno lokalno brezžično povezljivost, brez
diskriminatornih pogojev, ki bo prispevala k premostitvi digitalnega razkoraka na podeželju. Dodatno se bo izboljšal
dostop do spletnih storitev, ki povečujejo kakovost življenja v lokalnih skupnostih, kot npr. e-zdravstvo in e-uprava,
omogočeno bo ustvarjanje novih ponudb za digitalno vključevanje, kot so tečaji za uporabo računalnikov preko
interneta, ter spodbujanje razvoja lokalnih malih in srednjih podjetij, ki uvajajo inovacije na področju digitalnih
proizvodov in storitev.
V občini bomo vzpostavili 6 dostopnih točk na prostem na naslednjih lokacijah: lovska koča, športno igrišče pri POŠ
Tabor, parkirišče pri POŠ Tabor, igrišče Razgan, župnijsko parkirišče in na kmetiji Laznik, ter 6 dostopnih točk v
zaprtih prostorih: telovadnica in knjižnica v Domu krajanov, gasilski dom v Ojstriški vasi in Kapli, župnijska veroučna
učilnica in občinska sejna soba.
Izbrani izvajalec, s katerim je občina v mesecu juniju 2020 podpisala Pogodbo za namestitev omrežja WiFi4EU, je
mobilni operater A1 Slovenija, d. o. o., rok izvedbe za vzpostavitev omrežja pa je šest mesecev od podpisa pogodbe.
Saša Zidanšek Obreza

Uživajmo lokalno
Z veseljem sporočamo, da se je spletni tržnici do sedaj pridružilo že 9
ponudnikov domačih prehrambnih izdelkov in pridelkov, tudi že s svežo
bero pridelkov.
Vabljeni, da preverite njihovo ponudbo na naši spletni strani in uživate
lokalno pridelano hrano.
Ana Leskovšek

101 želja za 101. rojstni dan
Slavka Leskovšek je že polnih 9 let naša najstarejša občanka. 12. junija letos je praznovala 101. rojstni dan. Bilo je
veselo in prijetno, saj sta jo obiskala župan Marko Semprimožnik in predsednik taborskega društva upokojencev Milan
Blatnik. Izrekla sta ji sto in eno dobro željo, podarila darilo, slišala pa je tudi: »Vse najboljše za te.« Slavljenka rada
prisluhne dobri pesmi, sploh če jo ob pomoči Milana zapoje župan. Voščilom in izrečenim lepim željam so se v teh
dneh pridružili še člani Združenja borcev za vrednote NOB Tabor in predstavnici Rdečega križa Tabor, vse dobro pa
izreka tudi občinska uprava. Še enkrat, vse najboljše!

Ana Leskovšek
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Brezplačne storitve za naše občane
Foto: Saša Zidanšek Obreza
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POSLANSKA PISARNA
poslanca v Državnem zboru Republike Slovenije
ALEKSANDRA REBERŠKA
je do preklica zaprta.

BREZPLAČNE MERITVE
KRVNEGA TLAKA,
KRVNEGA SLADKORJA IN
KISIKA V KRVI

V okviru projekta MoST (Model skupnega pristopa za krepitev zdravja in
zmanjševanje neenakosti v zdravju lokalnih skupnosti) Polivalentna
patronažna služba Zdravstvenega doma Žalec opravlja patronažno
varstvo, prvenstveno namenjeno prebivalcem oddaljenih krajev, osebam,
ki živijo v neurejenem življenjskem okolju, so socialno ogrožene,
ostarele, nimajo sklenjenega ustreznega zdravstvenega zavarovanja.

do nadaljnjega odpadejo.
Prosimo za razumevanje.
Ana Bogataj

Storitev se lahko izvaja tudi na pacientovem domu ali na terenu na osnovi
predhodnega dogovora s patronažno sestro gospo Ano Bogataj na
telefonski številki: 031 424 147.

7

Prejeli smo

Nekaj novosti v Občinski knjižnici Tabor, junij 2020
•
•
•
•
•
•

Obama, M.: Moja zgodba;
Bartol, V.: Al Araf: zbirka literarnih sestavkov;
Sittenfeld, C.: Za oženit;
Zommer, Y.: Moja velika knjiga o žuželkah;
Žoltowska-Darska, Y.: Messi: mali deček, ki je postal velik nogometni junak;
Žoltowska-Darska, Y.: Ronaldo: fant, ki je vedel, kaj hoče.

Prijazno vabljeni tudi v našo čitalnico, kjer lahko listate, berete in si izposodite revije s področja zdravja, vrtnarstva,
notranje opreme, znanosti, zgodovine in razvedrila.
Karmen Kreže

Poletni delovni čas knjižnice
Spoštovani,
sporočamo vam spremembe v poletnem delovnem času naših enot.
Občinske knjižnice Braslovče, Polzela in Vransko bodo julija in avgusta zaprte ob sobotah,
Občinska knjižnica Žalec bo julija in avgusta zaprta ob petkih popoldne in ob sobotah,
Krajevni knjižnici Griže in Petrovče bosta zaprti julija,
Krajevni knjižnici Šempeter in Ponikva bosta zaprti do septembra.
Občinski knjižnici Prebold in Tabor ter Krajevna knjižnica Liboje bodo imele nespremenjen čas odprtosti.
Naj vas ob tem spomnimo, da so vse enote virtualne in tako z nekaterimi storitvami (rezervacije, podaljšave, uporaba
elektronskih podatkovnih baz, iskanje gradiva …) članom na voljo 24 ur na dan prek našega spletnega naslova
www.zal.sik.si .
Želimo vam prijetne počitnice in veliko bralnih užitkov.
Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Obisk ministra
V petek, 5. junija, nas je doletela čast, da je Naš dom obiskal minister za delo, družino in socialne zadeve Janez Cigler
Kralj.
Obiskal je kar nekaj domov v naši regiji in Naš dom je bil eden izmed njih. Do nas je prišel v popoldanskem času.
Zbrali smo se v domski avli, kjer smo ga pričakali zaposleni doma. Navzoči so bili direktorica Mojca Hrastnik, župan
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Franc Sušnik, poslanec Aleksander Reberšek ter predstavnica stanovalcev gospa Jožica Grum. Sledil je nagovor in
pogovor o poteku življenja pri nas, kaj vse počnemo in kako je bilo v času koronavirusa. Opisali smo svoja doživetja,
občutke in področja, kjer je prihajalo do zapletov, kaj je bilo najtežje, kako smo premagali najhujše. Opisali smo mu
svojo problematiko in razložili nadaljnje načrte. Nato je sledil ogled sobe gospe Grum. Tam je lahko začutil domačnost
in prijetnost bivanja pri nas in predvsem to, koliko nekomu pomeni kotiček, ki je samo njegov in v njem najde svoj
notranji mir in obdrži svojo zasebnost – dostojanstvo. Sledila je majhna pogostitev ter klepet ob prigrizku. Naše delo je
zelo pohvalil in povedal, da je izvedel veliko novih stvari. Všeč mu je bil tudi naš projekt samooskrbe, ki se je izkazal v
času izbruha epidemije koronavirusa zelo dobrodošel. Minister je poudaril, kako je za uspeh pomembna povezanost
kolektiva med sabo ter pripadnost zaposlenih neki ustanovi. Obljubil nam je, da bo poskušal kaj narediti glede
problematike, ki se pojavlja v vseh domovih v Sloveniji – majhni normativi, kadrovanje …
Čas, ki smo ga skupaj preživeli, je minil zelo hitro. Poslovili smo se z močnim stiskom rok in s prijetnimi občutki pri
srcu.

Anica Cencelj

Mesečno poročilo Gasilske zveze Žalec med 15. majem in 15. junijem 2020
Dogodki:
V ponedeljek, 1. junija 2020, je bil razglašen preklic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19). Od tega
trenutka dalje gasilci opravljamo le posredovanja ob nesrečah in požarih, tako kot med epidemijo, ter manjši del
teoretičnih usposabljanj. Vsa tekmovanja, ostala izobraževanja ter vsa druga nenujna dela se bodo pričela izvajati
predvidoma s 1. 9. 2020.
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Nekaj statistike:
V obdobju mesečnega poročila so člani Gasilske zveze Žalec opravili 20 intervencij, ki so skupno trajale 27 ur in 20
minut. Najdaljša intervencija je trajala 3 uri in 10 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 Braslovče so imeli 6 intervencij, v
GPO Polzela so imeli štiri intervencije, v GPO Vransko in GPO Tabor pa intervencij niso imeli.
Tadej Zupan,
predstavnik GZ Žalec za odnose z javnostmi

Poroke v času koronavirusa
Letošnja epidemija nas vse postavlja v podoben položaj. Naši načrti so se naenkrat razblinili in padli v vodo.
Koronavirus je prekrižal vsaj za nekaj časa tudi poročne načrte nekaterim parom, ki letos načrtujejo svojo poroko. Na
Upravni enoti Žalec je bilo zaradi koronavirusa preklicanih dvajset porok in štirinajst prestavljenih.
Upravne enote v času epidemije nismo izvajale sklepanja zakonskih in partnerskih zvez vse do 28. 4. 2020. Od tega
datuma dalje nam je ponovno dovoljeno izvajanje le-teh. Seveda so v tej situaciji za poroko tudi določene omejitve.
Poročnega slavja morda ne bo mogoče izvesti tako, kot bi si bodoča zakonca sprva želela. Pri izvajanju poročnih
obredov moramo namreč upoštevati vse trenutno veljavne varnostne ukrepe. Vse udeležene osebe morajo ohranjati
ustrezno medsebojno razdaljo (1,5 m), če tega ni mogoče zagotoviti, je obvezno nošenje mask. Treba pa je upoštevati
splošna navodila in priporočila NIJZ za preprečitev širjenja bolezni.
Tolmačenje pristojnega ministrstva je, da poročna slavja v gostinskih lokalih in podobnih obratih ali na zasebnem
zemljišču niso omejena z Odlokom o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih v Republiki
Sloveniji, saj ne gre za zbiranje ljudi na javnem kraju in mestu, temveč za krog zasebnih povabljencev. Enako velja za
poročni obred.
Vsem, ki jih zanimajo poroke oziroma se nameravajo poročiti na območju Upravne enote Žalec, v nadaljevanju
podajamo določne koristne informacije.
Poroko je treba prijaviti v matični službi na upravni enoti, kjer želita bodoča zakonca skleniti partnersko ali zakonsko
zvezo. Z matičarjem se dogovorita za datum in uro med prostimi termini. Kolikor je le mogoče matičar sledi željam
mladoporočencev. Matičar bodoče zakonce ob prijavi opozori na pogoje za veljavnost zakonske oz. partnerske zveze in
se prepriča o tem, ali so ti pogoji izpolnjeni. V prijavi bodoča zakonca izjavita, da svobodno sklepata zvezo in da so
izpolnjeni pogoji za njeno veljavnost. V postopku prijave potrebujeta veljaven osebni dokument. V primeru, ko bodo pri
sklenitvi zveze prisotne tudi priče, je potrebno priložiti podatke o pričah (osebno ime, datum rojstva, stalno
prebivališče). Prisotnost prič namreč ni več potrebna, prav tako nista potrebna prstana.
Za sklenitev zakonske ali partnerske zveze
je potrebna osebna navzočnost obeh bodočih
zakoncev, glede na njuno željo pa se poročni
obred lahko izvede na več načinov, in sicer:
- pred matičarjem in načelnikom upravne
enote ali od njega pooblaščeno osebo,
(s pričama ali brez),
- pred matičarjem in županom občine (s
pričama ali brez) ali
- samo pred matičarjem (s pričama ali brez).
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VSEBINA
• ZAKLJUČNI RAČUN proračuna Občine Tabor za leto 2019
• ODLOK o pokopališkem redu v Občini Tabor
• SPREMEMBE IN DOPOLNITVE Odloka o merilih in kriterijih za sofinanciranje graditve občinskih javnih
cest in priključkov na območju Občine Tabor
• SKLEP o ukinitvi statusa Splošno ljudsko premoženje
• SKLEP o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF,
14/15-ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS-1 in 30/18), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4,
14/13-popr., 101/13, 55/15-ZFisP, 96/15-ZIPRS1617 in 13/18) in 15. člena Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št.
120/06, št. 51/10, 60/15 in Uradne objave Občine Tabor, št. 3/2018) je Občinski svet Občine Tabor na svoji 11. redni
seji dne 22. 6. 2020 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA OBČINE TABOR ZA LETO 2019
1.

člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Tabor za leto 2019.
2.

člen

Zaključni račun proračuna Občine Tabor za leto 2019 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan
podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance
prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz
predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Tabor za leto 2019. Sestavni del zaključnega
računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih
projektov, njihovih spremembah tekom leta 2019 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3.

člen

Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki Občine Tabor po zaključnem računu proračuna za leto 2019
znašajo:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
__________________________________________________________________________________________
Skupina/Podskupina kontov
Zaključni račun 2019
______________________________________________________________________________________
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
1.764.915
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.501.088
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70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
711 Upravne takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva .iz državnega proračuna EU
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso PU
432 Investicijski transferi PU
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

1.348.521
1.221.673
92.600
34.248
0
152.567
83.323
3.816
3.407
12.658
49.363
5.072
0
5.072
0
0
258.754
251.579
7.175
1.769.688
713.346
257.540
41.352
390.133
3.524
20.797
647.137
19.976
461.261
46.902
118.997
314.843
314.843
94.362
76.235
18.127
-4.774

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
__________________________________________________________________________________________
Skupina/Podskupina kontov
Zaključni račun 2019
__________________________________________________________________________________________
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
__________________________________________________________________________________________
Skupina/Podskupina kontov
Zaključni račun 2019
__________________________________________________________________________________________
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
52.874
50 ZADOLŽEVANJE
52.874
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500 Domače zadolževanje

52.874

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga

47.042
47.042
47.042

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

1.057
5.831

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

4.

4.773

99.038

člen

Zaključni račun proračuna Občine Tabor za leto 2019 se objavi v Uradnih objavah občine Tabor.
Številka: 410-6/2020
Tabor, 22. 6. 2020
ŽUPAN OBČINE TABOR
Marko Semprimožnik, l.r.

Na podlagi 4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej – Uradni list RS, 62/16) in 15. člena Statuta
Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/2006, 51/2010, 60/2015 in Uradne objave Občine Tabor, št. 3/2018) je Občinski
svet Občine Tabor na svoji 11. redni seji dne 22. 6. 2020 sprejel

ODLOK O POKOPALIŠKEM REDU V OBČINI TABOR
l. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(uporaba odloka)
S tem odlokom se v skladu z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost, podrobneje določi izvajanje
pogrebne dejavnosti in pokopališkega reda na območju Občine Tabor.
2. člen
(vsebina odloka)
S pokopališkim redom se določi:
— način zagotavljanja 24-urne dežurne službe,
— način izvajanja pogrebne slovesnosti,
— storitve pokopališko pogrebnega moštva in storitve grobarjev,
— osnovni obseg pogreba,
— način in čas pokopa,
— način pokopa, če je plačnik Občina Tabor,
— pokop zunaj pokopališča,
— obratovanje mrliške vežice,

13
3/15

— obseg prve ureditve groba,
— vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču,
— način oddaje grobov v najem,
— postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnova spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v prostor
na pokopališču,
— zvrsti grobov,
— okvirne tehnične normative za grobove,
— mirovalno dobo za grobove,
— enotni cenik, ki vključuje cene uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke
infrastrukture, ki ga na podlagi upravljavca pokopališča sprejme občinski svet,
— pogrebno pristojbino, ki jo lahko določi občina za izvedbo pogreba na posameznem pokopališču, in ki jo upravljavcu
pokopališča plača izvajalec pogreba,
— grobnino, ki je razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede na enojni grob,
— druga vprašanja pogrebne in pokopališke dejavnosti ter uporabnikov.
3. člen
(izrazi)
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen kot je določeno v zakonu, ki ureja pogrebno in pokopališko
dejavnost in v podzakonskih predpisih, ki so izdani na njegovi podlagi.
4. člen
(dežurna služba in tržna dejavnost)
(1) Pogrebna dejavnost obsega:
— zagotavljanje 24-urne dežurne službe, ki je obvezna občinska gospodarska javna služba, ter
— prevoz pokojnika, ki ga ne zagotavlja 24-urna dežurna služba (drugi prevoz), pripravo in upepelitev pokojnika ter
pripravo in izvedbo pogreba, ki se zagotavljajo na trgu.
(2) Izvajalec pogrebne dejavnosti je lahko pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene v zakonu, ki ureja
pogrebno in pokopališko dejavnost in je pridobila dovoljenje za opravljanje pogrebne dejavnosti. Za izvajanje 24-urne
dežurne službe dovoljenje iz prejšnje povedi ni potrebno.
(3) Pokopališka dejavnost obsega upravljanje in urejanje pokopališč in ju zagotavlja občina. Upravljanje in urejanje
pokopališč lahko občina prenese na izvajalca z aktom ali podeli koncesijo, v kateri opredeli pravice in obveznosti pri
izvajanju teh dejavnosti.
(4) Upravljanje pokopališč obsega zagotavljanje urejenosti pokopališča, izvajanje investicij in investicijskega
vzdrževanja, oddajo grobov v najem, vodenje evidenc ter izdajanje soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališč.
(5) Urejanje pokopališč obsega zgraditev ali razširitev ter vzdrževanje obstoječih pokopališč ter pokopaliških objektov
in naprav ter druge pokopališke infrastrukture, storitve najema pokopaliških objektov in naprav ter storitve grobarjev in
storitve pogrebno pokopališkega moštva.
(6) Upravljavec pokopališča je Občina Tabor, ki lahko prenese to dejavnost na izvajalca z aktom ali podeli koncesijo.
5. člen
(območje pokopališča)
(1) Odlok se uporablja za pokopališče na območju Občine Tabor.
(2) Območje pokopališča obsega prostor za grobove, mrliško vežico, parkirišče in druge površine in objekte, ki sodijo k
pokopališču.
6. člen
(24-urna dežurna služba)
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(1) Zagotavljanje 24-urne dežurne službe obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne
službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku
in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh, če zakon ne določa drugače.
(2) 24-urna dežurna služba je obvezna občinska gospodarska javna služba, ki se izvaja v skladu z zakonom, ki ureja
gospodarske javne službe na celotnem območju občine. Javna služba se zagotavlja kot koncesionirana dejavnost.
Izvajalec 24-urne dežurne službe mora izpolnjevati zakonska določila in ravnati skladno s pokopališkim redom in
drugimi predpisi občine. Občina za zagotavljanje 24-urne dežurne službe sprejme koncesijski akt (odlok) ter nato objavi
javni razpis za podelitev koncesije. Z izbranim koncesionarjem se sklene koncesijska pogodba.
(3) Ceno storitve javne službe za zagotavljanje 24-urne dežurne službe predlaga izvajalec javne službe z elaboratom o
ceni storitve javne službe, na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe, ter jo pošlje
pristojnemu občinskemu organu v potrditev.
Il. NAČIN IZVAJANJA POGREBNE SLOVESNOSTI
7. člen
(način izvajanja pogrebne slovesnosti)
(1) Pogrebna slovesnost obsega dejanja slovesa pred pokopom pokojnika oziroma pred položitvijo žare, oziroma pred
raztrosom pepela.
(2) Čas in način pogrebne slovesnosti in pokopa uskladita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani
izvajalec pogrebne dejavnosti. Minimalna pogrebna slovesnost obsega prevoz ali prenos pokojnika iz pogrebnega
avtomobila ali mrliške vežice do mesta pokopa.
(3) Pogrebna slovesnost se izvede v skladu s pokojnikovo voljo in na način, določen s tem odlokom. Pogrebni
slovesnosti lahko vsakdo nemoteno prisostvuje. Na željo umrlega ali svojcev se pogreb lahko opravi v ožjem
družinskem krogu.
(4) Slovesnost v zvezi z raztrosom pepela se določi s tem odlokom.
(5) Pri pogrebni slovesnosti lahko sodelujejo tudi predstavniki verskih skupnosti in društev.
(6) Izjemoma lahko pogrebno slovesnost organizirajo tudi državni organi v skladu s protokolarnimi predpisi, ki morajo
biti usklajeni z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost.
8. člen
(1) Pogrebna slovesnost se opravi na način, ki je predpisan s tem odlokom. Pri izvedbi pogrebne slovesnosti se lahko
upoštevajo tudi krajevni običaji pogrebne slovesnosti. Pogrebno slovesnost organizira izvajalec pogrebne dejavnosti
skladno z voljo umrlega. Če pokojnik ni izrazil svoje volje o načinu pokopa in pogrebni slovesnosti, odloča o tem
naročnik pogreba.
(2) Čas in način pogrebne slovesnosti in pokopa določi upravljavec pokopališča po predhodnem dogovoru z izbranim
izvajalcem pogrebne dejavnosti oziroma naročnikom pogreba.
(3) Pogrebna slovesnost se začne z dvigom in prenosom pokojnika z odra, konča pa z zasutjem groba oziroma zaprtjem
žarne niše.
(4) O pogrebni slovesnosti je izvajalec pogrebne dejavnosti dolžan obvestiti javnost z obvestilom na oglasni deski
pokopališča ali na drug krajevno običajen način, razen če se pogrebna slovesnost opravi v ožjem družinskem krogu.
(5) Pogrebna slovesnost na pokopališču se prične na prostoru, ki je določen v ta namen.
(6) Pogrebna slovesnost je praviloma javna, kateri vsakdo nemoteno prisostvuje, ali v ožjem družinskem krogu, ki ji
prisostvujejo le povabljeni. Po volji umrlega ali svojcev se lahko opravi anonimen pokop. Anonimen pokop se opravi s
pokopom krste ali žare na posebej določenem prostoru pokopališča brez označbe imena umrlega, brez prisotnosti
svojcev in javnosti.
(7) Vsi udeleženci pogrebnih slovesnosti morajo na območju pokopališča spoštovati določila predpisov in ta
pokopališki red.
(8) Storitve grobarjev in storitve pokopališko pogrebnega moštva na pokopališču Občine Tabor zagotavlja upravljavec
pokopališča.
9. člen
Najkasneje dve uri po končani slovesnosti morajo grobarji grob zasuti oziroma ga začasno urediti tako, da ne
predstavlja nevarnosti odtujitve oziroma poškodovanja premoženja ali ljudi.
10. člen
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Slovesnost v zvezi z raztrosom pepela se izvede na območju raztrosa. Po prihodu pogrebnega sprevoda do območja
raztrosa se izvede raztros, pogrebni sprevod se razvrsti pred območjem raztrosa na način sprevoda do groba.
III. STORITVE POKOPALIŠKO POGREBNEGA MOŠTVA IN STORITVE GROBARJEV
11. člen
(1) Storitve pokopališko pogrebnega moštva in storitve grobarjev na pokopališču na območju Občine Tabor zagotavlja
upravljavec pokopališča v dogovoru z izvajalcem pogrebne dejavnosti.
(2) Upravljavec pokopališča lahko soglaša, da na željo pokojnika ali svojcev pogrebno moštvo in storitve grobarjev
zagotovijo društva, vaščani, oziroma drugi izvajalci pogrebnih storitev, vendar pod vodstvom vodje pogrebne
slovesnosti upravljavca pokopališča, če oceni, da je to za izvedbo pogrebne slovesnosti potrebno. O tem odloča
upravljavec pokopališča.
(3) Storitve pokopališko pogrebnega moštva obsegajo izvajanje pogrebne slovesnosti, prevoz ali prenos krste ali žare iz
mrliške vežice do mesta pokopa s položitvijo v grob ali z raztrosom pepela.
(4) Storitve grobarjev obsegajo izkop in zasutje grobne jame, prvo ureditev groba, ki zajema odstranitev odvečne zemlje
in posušenega cvetja, namestitev znamenja ter prekop posmrtnih ostankov.
(5) Storitve grobarjev in pogrebno pokopališkega moštva zaračunava izvajalec pogrebne storitve naročniku pogreba.
IV. OSNOVNI OBSEG POGREBA
12. člen
(1) Osnovni pogreb obsega prijavo pokopa, pripravo pokojnika, organizacijo prevoza, minimalno pogrebno slovesnost s
pogrebnim moštvom in pokop, vključno s pogrebno opremo, ki ustreza osnovnim standardom in normativom za
osnovni pogreb, ki sta jih v soglasju z ministrstvom, pristojnim za gospodarstvo, sprejeli Gospodarska zbornica
Slovenije in Obrtno- podjetniška zbornica Slovenije.
(2) Plačilo osnovnega pogreba se določi tako, da stroški ne presegajo višine posebne oblike izredne denarne socialne
pomoči kot pomoči pri kritju stroškov pogreba in posebne oblike izredne denarne socialne pomoči po smrti družinskega
člana, kot jo določa zakon, ki ureja socialno varstvene prejemke. Izvajalec pogrebne dejavnosti mora zagotavljati
minimalni pogreb v skladu s prejšnjim stavkom.
13. člen
(1) Pokop prijavi upravljavcu pokopališča naročnik pogreba ali izvajalec pogrebne dejavnosti, ki ga je izbral naročnik
pogreba ali občina.
(2) Če naročnika ni, prijavi pokop občina, kjer je imel pokojnik zadnje stalno prebivališče. Kadar ni mogoče ugotoviti
kraja zadnjega stalnega prebivališča, pokop prijavi občina, kjer je imel pokojnik zadnje začasno prebivališče. Če ni
mogoče ugotoviti niti zadnjega začasnega prebivališča, prijavi pokop občina, v kateri je oseba umrla oziroma je bila
najdena.
(3) K prijavi pokopa mora naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti priložiti listino, ki jo izda
pooblaščeni zdravnik oziroma zdravstvena organizacija ali matičar matičnega registra, kjer je bila smrt prijavljena.
(4) V kolikor naročnik pogreba ni najemnik groba, mora ob naročilu pogreba priložiti pisno dovoljenje najemnika
groba, da dovoljuje pokop.
14. člen
(1) Pokop obsega položitev posmrtnih ostankov oziroma upepeljenih ostankov pokojnika v grobni prostor ali raztros
pepela v skladu z voljo pokojnika in na način, določen s tem odlokom.
(2) Pokop se praviloma opravi na pokopališču.
V. NAČIN IN ČAS POKOPA
15. člen
(1) Na območju Občine Tabor so dovoljene naslednje vrste pokopov:
— pokop s krsto, kjer se pokojnika položi v krsto in pokoplje v grob,
— pokop z žaro, kjer se upepeljeni ostanki pokojnika shranijo v žaro in pokopljejo v grob;
— raztros pepela, ki se opravi na posebej določenem prostoru na pokopališču;

16
6/15

— raztros pepela, ki se opravi zunaj pokopališča na podlagi soglasja občine.
(2) Drugačno ravnanje s pepelom, kot je določeno v prejšnjem odstavku, ni dovoljeno.
16. člen
(1) Pogrebi na pokopališču se lahko opravijo:
— vsak delovnik od 10. do 18. ure
— ter ob nedeljah in praznikih od 10. do 14. ure.
(2) Ura in dan pogreba se na podlagi predhodnega soglasja upravljavca lahko določi tudi drugače.
17. člen
O pogrebu je upravljavec pokopališča dolžan obvestiti javnost z obvestilom na oglasni deski pokopališča, na katerem se
bo pokop izvajal, oziroma na njegovi spletni strani. Navesti je potrebno najmanj ime in priimek pokojnika ter datum in
uro pričetka pogreba. Na željo naročnika pogreba se obvestilo o pogrebu ne objavi.
VI. NAČIN POKOPA, ČE JE PLAČNIK OBČINA TABOR
18. člen
(1) Če je naročnik in plačnik pogreba Občina Tabor, se zagotovi osnovni pogreb.
(2) Občina ima v tem primeru pravico do povračila pogrebnih stroškov iz zapuščine umrlega.
VII. POKOP ZUNAJ POKOPALIŠČA
19. člen
(1) V Občini Tabor je v izjemnih primerih možen tudi pokop zunaj pokopališča, in sicer:
— raztros pepela zunaj pokopališča na podlagi soglasja občinskega organa.
(2) Občinski organ o raztrosu pepela oziroma pokopu zunaj pokopališča odloči v sedmih dneh.
Zoper sklep občinskega organa ni pritožbe, dovoljen je upravni spor.
VIII. OBRATOVANJE MRLIŠKE VEŽICE
20. člen
(1) Na pokopališču v Taboru se nahaja mrliška vežica, zato umrli praviloma leži v njej.
(2) Verske skupnosti lahko izjemoma položijo stanovskega predstavnika do pokopa v objekt, ki je namenjen za
opravljanje verskih obredov.
(3) Mrliška vežica obratuje v času od dovoza pokojnika do pogrebne slovesnosti vsak dan po dogovoru med
upravljavcem in med naročnikom pogrebne storitve.
(4) Obratovalni čas mrliške vežice objavi upravljavec na vidnem mestu pred mrliško vežico ter na spletni strani občine.
(5) Cena najema mrliške vežice za naročnika pogreba se obračuna po sprejetem sklepu občinskega sveta in jo lahko
zaračuna upravljavec pokopališča ali pa v njegovem imenu izvajalec pogrebne dejavnosti.
IX. OBSEG PRVE UREDITVE GROBA
21. člen
(1) Prva ureditev novega groba po pogrebu zajema odstranitev odvečne zemlje in posušenega cvetja ter postavitev
začasnega nagrobnega obeležja.
(2) Prvo ureditev izvajajo grobarji po ceniku izvajalca pogrebne storitve oziroma svojci sami.
X. VZDRŽEVANJE REDA NA POKOPALIŠČU
22. člen
(vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču)
(1) Območje pokopališča je javni prostor za izvajanje pokopaliških in pogrebnih dejavnosti, kjer se zagotavlja javni red
in mir in kjer se smiselno uporabljajo določbe o javnem redu in miru na javnem mestu.
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(2) Na območju pokopališča morajo najemniki in obiskovalci skrbeti za red, mir in spoštljivo vedenje.
(3) Območje pokopališča se lahko uporablja le za izvajanje pogrebnih in pokopaliških dejavnosti ter za obiskovanje
pokopališča zaradi poklona spomina pokojnim oziroma zaradi vzdrževanja groba.
(4) Poleg navedenega upravljavec pokopališča vzdržuje red, čistočo in mir na pokopališču tako, da:
— skrbi za urejenost in vzdrževanje pokopališča in pokopališke objekte;
— oddaja prostore in grobove v najem in vodi register sklenjenih pogodb;
—

določa mesto, datum in uro pokopa, glede na predhodni dogovor z naročnikom pogreba oziroma izbranim

izvajalcem pogrebne dejavnosti;
— vodi evidenco o grobovih in pokopih in mesečno obvešča občino;
— organizira in nadzira dela na pokopališču;
— skrbi za red in čistočo na pokopališču in v njegovi neposredni okolici;
— skrbi za urejenost in vzdrževanje mrliške vežice in njenega funkcionalnega prostora.
23. člen
Na območju pokopališča je prepovedano:
— skruniti nagrobna obeležja, objekte in naprave pokopališča, nagrobnike, grobove ali nasade oz. cvetje ali si jih
prilaščati;
— nedostojno vedenje (kričanje, glasen smeh, razgrajanje, vandalizem);
— odlagati odpadke izven za to določenega prostora;
— odlaganje odpadkov, ki niso nastali na pokopališču, v pokopališke kapacitete za odpadke;
— onesnaževati pokopališki prostor in objekte;
— vodenje živali na pokopališki prostor in objekte na območju pokopališča, razen če gre za pse, ki služijo človeku kot
vodniki, službene pse policije in pse reševalne enote;
— odtujevanje predmetov z grobov, pokopaliških prostorov in z objektov na območju pokopališča;
— opravljanje prevozov, kamnoseških, vrtnarskih, drugih obrtno-vzdrževalnih del v času napovedane pogrebne
slovesnosti;
— nameščanje reklamnih sporočil na območju pokopališča, razen uradnih obvestil upravljavca.
24. člen
(1) Najemniki grobov morajo skrbeti za urejenost svojih grobov in premične in nepremične opreme. Upravljavec
pokopališča ne zavaruje in ne odgovarja za škodo na premični in nepremični nagrobni opremi.
(2) Najemniki grobov morajo redno in pravočasno odstranjevati izrabljeno cvetje in nagrobne sveče ter jih prepuščati v
tipizirane namenske posode za odpadke.
25. člen
(1) Na območju pokopališča se lahko uporabljajo le otroški in invalidski vozički, potrebno delovno orodje in stroji ter
službena vozila upravljavca.
(2) Upravljavec sme izjemoma, v upravičenih primerih, dovoliti uporabo prevoznega sredstva po utrjenih poteh
pokopališča izvajalcem rednega vzdrževanja ter izvajalcem obnovitvenih in kamnoseških del zaradi izvajanja del za
najemnika groba.
XI. NAČIN ODDAJE GROBOV V NAJEM
26. člen
(1) Upravljavec pokopališča oddaja v najem grobove na podlagi najemne pogodbe v skladu s tem odlokom.
(2) Če naročnik pogreba ob prijavi pogreba nima v najemu groba, mu ga dodeli v najem upravljavec pokopališča, s
katerim mora naročnik pogreba pred izvedbo pogreba skleniti najemno pogodbo.
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(3) Ob pisnem soglasju naročnika pogreba lahko namesto njega najemno pogodbo z upravljavcem pokopališča sklene
druga pravna ali fizična oseba. Če nobena druga oseba ne sklene najemne pogodbe, jo mora skleniti naročnik pogreba.
(4) Ob smrti najemnika groba se morajo dediči najemnika groba dogovoriti, kdo bo prevzel pravico do najema groba.
Prednostno pravico do najema groba ima tisti, ki je poravnal stroške pogreba umrlega najemnika.
(5) Določila prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo tudi, če je imel najemnik groba, ki je umrl, v najemu več
grobov.
(6) Če dedič najemnika groba ne uveljavi pravice do najema groba v 90 dneh po smrti najemnika, izgubi pravico do
najema groba.
(7) Najemno razmerje je mogoče prenesti na drugo osebo, ki ima za to interes, pod pogoji, ki so določeni z najemno
pogodbo. Prenos najemnega razmerja je brezplačen. Pogoji ne smejo ovirati prenosa.
27. člen
Pogodba o najemu groba mora določati zlasti:
1) osebe najemnega razmerja z navedbo priimka in imena, naslov stalnega bivališča, EMŠO, davčno številko ter
telefonsko številko;
2) čas najema;
3) vrsto, zaporedno številko in velikost groba;
4) osnove za obračun višine grobnine in način plačevanja;
5) plačnika grobnine in način plačevanja grobnine (letne najemnine);
6) obveznost najemojemalca glede urejanja grobov, oziroma prostora za grob;
7) ukrepe v primeru neizpolnjevanja obveznosti najemojemalca iz te pogodbe;
8) določbe o odpovedi najemnega razmerja za primer zanemarjanja groba kljub opozorilu upravljavca pokopališča;
9) določbo o obveznosti plačila grobnine do poteka mirovalne dobe za primer odstopa pred potekom mirovne dobe.
28. člen
(1) Najemniki grobov so dolžni:
— skleniti najemno pogodbo,
— upravljavcu pokopališča redno sporočati vsako spremembo iz najemne pogodbe,
— redno skrbeti za vzdrževan videz groba,
— spoštovati vse določbe iz najemne pogodbe,
— redno plačevati najemnino za grob,
— urejati grob s soglasji upravljavca ter spoštovati pokopališki red.
(2) V evidenci najemnikov grobov, ki jo vodijo upravljavci pokopališč, se vodijo podatki o imenu in priimku
najemnika, EMŠO, davčni številki najemnika, naslovu najemnika, telefonska številka, številka in datum sklenitve
pogodbe o najemu ter višina grobnine. Podatki iz evidence najemnikov so dostopni samo tistim uporabnikom, ki so za
obdelavo osebnih podatkov pooblaščeni z zakonom.
(3) Pogodba o najemu groba se sklene za nedoločen čas.
(4) Če se pravni naslednik najemnika groba odpove prostoru za grob ali če pravnih naslednikov ni, lahko pogodbo o
najemu podaljša tudi tretja oseba.
29. člen
Najem groba se lahko prekine:
— če najemnik ne poravna grobnine za preteklo leto po predhodnem opozorilu;
— če najemnik ne vzdržuje groba v skladu s pogodbo in pokopališkim redom;
— ob opustitvi pokopališča;
— kadar to zahteva načrt preureditve pokopališča in
— z odpovedjo najemne pogodbe s strani najemnika.
30. člen

19
9/15

Po prekinitvi najema groba se šteje grobni prostor kot opuščen do konca mirovalne dobe, nato se ustrezno uredi oziroma
prekoplje in odda v najem drugemu najemniku. Najemnik groba mora ob prekinitvi najema na lastne stroške odstraniti
napisno ploščo, sicer to na njegove stroške stori upravljavec pokopališča.
XII. POSTAVLJANJE, SPREMINJANJE ALI ODSTRANITEV SPOMENIKOV, OBNOVA SPOMENIKOV
TER VSAK DRUG POSEG V PROSTOR NA POKOPALIŠČU
31. člen
(1) Za vsa zidarska, kamnoseška, kovino-strugarska in druga dela, ki se izvajajo z namenom urejanja pokopališča ter
grobov in s tem povezani prevozi, se lahko opravljajo le z dovoljenjem upravljavca pokopališča.
(2) Na podlagi vloge pridobi najemnik groba soglasje za postavitev, spremembo, popravilo ali odstranitev spomenika,
robnikov ali obnovo spomenika ali obnovo grobnice, pri čemer je dolžan zagotoviti varovanje ambientalne in
arhitektonske celovitosti pokopališča ter umetniškega in kulturnozgodovinskega pomena posameznih grobov.
Upravljavec mora pri izdaji dovoljenja upoštevati veljavni prostorski akt in načrt razdelitve.
(3) Na podlagi vloge pridobi najemnik groba soglasje izvajalca za prevoz materiala z ročnimi vozički ter za
kamnoseška, kovino-strugarska, kovino-tiskarska in druga podobna dela na pokopališču. V primerih, ko zaradi velikosti
in količine materiala prevoz z ročnimi vozički ni primeren, lahko upravljavec izda dovoljenje za prevoz materiala z
motornim vozilom izvajalcu prevoza.
(4) Na podlagi vloge pridobi najemnik groba dovoljenje za izkop umrlega in prenos na drugo pokopališče. Za prekop
pokojnika je treba pridobiti dovoljenje pristojnega občinskega organa.
(5) Če najemnik postavi, spremeni, popravi ali odstrani spomenik, robnike ali spremeni arhitektonsko zasnovo groba v
nasprotju z dovoljenjem ali brez njega, mora upravljavec obvestiti najemnika, da te nepravilnosti odpravi v osmih dneh
oziroma si pridobi dovoljenje. Če najemnik nepravilnosti ne odpravi sam, opravi dela upravljavec na stroške najemnika.
XIII. ZVRSTI GROBOV
32. člen
(1) Na pokopališčih v občini so lahko naslednje zvrsti grobov in prostorov:
— enojni grob,
— družinski grob.
(2) Spreminjanje zvrsti grobov z deljenjem grobov je dovoljeno le, če to določa ureditveni načrt razdelitve na oddelke in
grobove.
XIV. OKVIRNI TEHNIČNI NORMATIVI ZA GROBOVE
33. člen
(1) Enojni grobovi so tisti grobovi, ki omogočajo pokop odrasle osebe. V enojne grobove se pokopavajo krste. V že
obstoječe enojne grobove se lahko pokopavajo tudi žare. Enojni grobovi so talni. Globina groba znaša 1,80 m in se
lahko poglablja. Širina enojnega groba je do 1 m, dolžina pa do 2,20 m.
(2) Družinski grobovi so tisti grobovi, ki omogočajo pokop ene krste poleg druge na enaki višini v grobu. V že
obstoječe družinske grobove se lahko poleg krst pokopavajo tudi žare. Družinski grobovi so talni. Globina groba znaša
1,8 m in se lahko poglablja. Širina družinskega groba je do 2 m, dolžina pa 2,20 m.
(3) Dimenzije obstoječih grobov ostanejo nespremenjene.
(4) Vsi novi grobovi morajo biti izvedeni v enotnih velikostih grobnega polja oziroma v enotni velikosti nagrobne
plošče.
Poti med vrstami grobov morajo biti široke najmanj 0,5 m, razdalja med grobovi pa ne sme presegati 0,3 m. Spomeniki,
nagrobne ograje, in druga znamenja ne smejo segati izven meje določenega grobnega prostora, v višino pa smejo segati
največ do 1,50 m.
34. člen
(načrt razdelitve pokopališča)
(1) Za pokopališče mora biti narejen načrt razdelitve na pokopališke oddelke in vzpostavljena evidenca grobov.
(2) Z načrtom razdelitve se določijo zvrsti grobov na posameznih oddelkih.
35. člen
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Na pokopališču Tabor je en partizanski grob.
XV. MIROVALNA DOBA ZA GROBOVE
36. člen
(1) Mirovalna doba je čas, ki mora preteči od zadnjega pokopa na istem mestu v istem grobu. Mirovalna doba za pokop
s krsto znaša deset (10) let.
(2) Prekop groba in pokop pokojnika na isto mesto v grobu, kjer je bil kdo pokopan, se sme opraviti po preteku
mirovalne dobe.
(3) Za pokope z žaro mirovalna doba ne velja.
XVI. CENIK UPORABE POKOPALIŠČA, POKOPALIŠKIH OBJEKTOV IN NAPRAV TER DRUGE
POKOPALIŠKE INFRASTRUKTURE
37. člen
Za uporabo pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture plačujejo uporabniki oz.
najemniki. Uporaba pokopališke infrastrukture je del grobnine oz. najemnine.
38. člen
(1) Upravljavec pokopališča zaračunava uporabo pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke
infrastrukture izvajalcu pogrebnih storitev po cenah iz enotnega cenika, ki ga potrjuje občinski svet.
(2) Enotni cenik mora biti naročnikom pogreba na voljo na vidnem mestu v prostorih izvajalca pokopališke dejavnosti
ter objavljen na njegovih spletnih straneh.
XVII. GROBNINA
39. člen
(1) Za najem groba plačuje najemnik groba grobnino oz. najemnino.
(2) Grobnina je sorazmerni delež letnih stroškov upravljanja pokopališke dejavnosti za posamezno vrsto groba,
izračunan na podlagi seštevka vseh vrst grobov in njihovih razmerij do enojnega groba.
(3) Stroški grobnine vključujejo stroške za urejenost pokopališča, oddaje grobov v najem, uporabo pokopališke
infrastrukture, tekoče vzdrževanje in stroške vodenja evidenc ter obračuna.
(4) Razmerje grobnine za posamezno vrsto groba se določi s sklepom občinskega sveta na predlog upravljavca
pokopališča.
(5) Ob prvem najemu groba se grobnina plača v sorazmernem delu do konca letnega obdobja.
(6) Če želi najemnik groba odstopiti od najemne pogodbe pred pretekom mirovalne dobe, mora plačati grobnino do
konca poteka mirovalne dobe.
40. člen
(1) Upravljavec pokopališča, v kolikor to ni Občina Tabor, do 30. 9. tekočega leta za naslednje leto pripravi program
vzdrževanja pokopališča, ki vsebuje oceno stroškov ter ga posreduje občini.
XVIII. OBVEZNOSTI NAJEMNIKOV
41. člen
(1) Najemniki grobov morajo skleniti najemno pogodbo za grob, redno plačevati grobnino in v roku 30 dni javiti vsako
spremembo stalnega bivališča ali spremembo osebnega imena.
(2) Najemniki morajo skrbeti za urejen videz groba ter ga redno vzdrževati. Redno vzdrževanje groba obsega
obrezovanje in skrb za zasaditev (dreves, grmovnic, cvetlic in trave), da ta ne presega višine nagrobne plošče in ne
posega na sosednje grobove ali poti, urejanje vmesnih površin, vzdrževanje grobne opreme ter redno odstranjevanje
plevela in odpadkov na za to določena mesta.
(3) Določba prejšnjega odstavka tega člena v delu, ki se nanaša na višino, ne velja za obstoječa drevesa in zelenje na
starem delu pokopališč.
(4) Najemniki grobov so dolžni pred postavljanjem, spreminjanjem ali odstranitvijo spomenikov in obnovo spomenikov
ter vsakim drugim posegom v prostor na pokopališču pridobiti predhodno soglasje upravljavca pokopališča. Izvajalci
lahko z deli pričnejo šele po pridobitvi predhodnega soglasja upravljavca pokopališča.
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XIX. OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCA POKOPALIŠČ
42. člen
Pokopališče mora imeti pokopališki kataster in načrt pokopališča z razdelitvijo na (pokopališke) oddelke in grobove,
evidenco grobov, evidenco najemnikov grobov in evidenco pokopanih oseb v posameznem grobu z navedbo datuma
pokopa ter oznako groba.
43. člen
Območje pokopališča mora biti ustrezno zamejeno. Na označevalni tabli na vhodu na pokopališče mora biti označen
naziv pokopališča in upravljavec pokopališča ter odpiralni čas. Pokopališki red mora biti objavljen na krajevno običajen
način.
44. člen
Pokopališče mora biti opremljeno:
— z mestom s tekočo vodo;
— z dostopno potjo s parkiriščem;
— z opremo za ozvočenje pogrebne slovesnosti;
— z orodjem in opremo za vzdrževanje in obratovanje pokopališča;
— s prostorom in posodami za komunalne odpadke.
45. člen
Upravljavec pokopališča upravlja pokopališče tako, da:
— zagotavlja urejenost pokopališča,
— izvaja investicije in investicijsko vzdrževanje,
— oddaja pokopališke objekte in naprave ter drugo pokopališko infrastrukturo,
— oddaja grobove v najem in vodi register sklenjenih najemnih pogodb,
— zagotavlja storitve grobarjev in storitve pokopališko pogrebnega moštva oz. se o tem dogovori z izvajalcem
pogrebne dejavnosti,
— določa mesto, datum in uro pokopa glede na predhodni dogovor z naročnikom pogreba,
— vodi evidenco o grobovih in pokojnikih,
— izvaja pokope v nove grobove po vrsti, razen pri pokopih v obstoječe grobove, oz. se o tem dogovori z izvajalcem
pogrebne dejavnosti.
— izdaja soglasja v zvezi s posegi na območju pokopališč,
— čisti glavne sprevodne poti v zimskem času,
— izvaja druge naloge skladno z zakonom, ki ureja pokopališko in pogrebno dejavnost, podzakonskimi predpisi in tem
odlokom.
XX. OBVEZNOSTI IN PREPOVEDI
46. člen
(1) Pokopališče in umrle, ki ležijo v mrliški vežici, se lahko obiskuje samo v času, ki je določen s tem odlokom, razen,
če se upravljavec in naročnik dogovorita drugače.
(2) Prevoze, kamnoseška, vrtnarska, kovino-strugarska in druga dela se sme opravljati v obratovalnem času
pokopališča, izven časa napovedane pogrebne svečanosti, vse dni v letu, razen ob nedeljah in praznikih ter tudi ne v
obdobju med 30. oktobrom in 5. novembrom.
(3) Izvajalec del iz prejšnjega odstavka je dolžan okolico izvajanja del počistiti takoj po končanih delih. Kolikor tega ne
naredi, to naredi upravljavec pokopališča na stroške izvajalca del.
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47. člen
(1) Na pokopališče ni dovoljen dostop z vozili.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka je na pokopališčih dovoljen dostop vozil nujne medicinske pomoči,
gasilskih vozil in vozil zaščite in reševanja pri izvajanju intervencijskih nalog, vozil policije, upravljavca pokopališča in
vozil redarstva in inšpekcije.
(3) V primerih, ko zaradi velikosti in teže materiala nagrobnih obeležij prevoz z ročnimi vozički ni primeren, lahko
upravljavec pokopališča dovoli prevoz materiala z motornim vozilom.
(4) Voda, ki jo na pokopališču zagotavlja upravljavec pokopališča, je namenjena izključno zalivanju in vzdrževanju
grobnih mest ter pokopališča.
XXI. NADZOR
48. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja pristojni medobčinski inšpektorat in redarstvo, ki je tudi
prekrškovni organ po tem odloku.
(2) Pristojni organi občinske uprave ter druge pooblaščene osebe imajo pravico kadarkoli vpogledati v evidence, ki jih
je dolžan voditi izvajalec javne službe, pri tem pa so dolžni spoštovati varstvo osebnih podatkov.
49. člen
Če najemnik postavlja, spreminja ali odstranjuje spomenik, obnavlja spomenik ali izvaja drug poseg v prostor na
pokopališču brez predhodnega soglasja upravljavca pokopališča iz 1. odstavka 31. člena tega odloka, medobčinski
inšpektorat in redarstvo z odločbo odredi prepoved izvajanja del.
XXII. KAZNI
50. člen
(1) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju s prvo alinejo 23. člena.
(2) Z globo 1.400 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba — izvajalec del ali samostojni podjetnik posameznik ali
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 23. člena, njihova odgovorna
oseba pa z globo 420 eurov.
51. člen
(1) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju z drugim odstavkom 41. člena.
(2) Z globo 1.400 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba — izvajalec del ali samostojni podjetnik posameznik ali
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 41. člena, njihova odgovorna
oseba pa z globo 420 eurov.
52. člen
(1) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju s prvim ali drugim ali tretjim odstavkom
46. člena.
(2) Z globo 1.400 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba — izvajalec del ali samostojni podjetnik posameznik ali
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s prvim ali drugim ali tretjim odstavkom 46. člena,
njihova odgovorna oseba pa z globo 420 eurov.
53. člen
(1) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju s prvim, tretjim in četrtim odstavkom
47. člena.
(2) Z globo 1.400 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s 47. členom, njihova odgovorna oseba pa z globo 420 eurov.
XXIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
54. člen
Obstoječi spomeniki, nagrobni okvirji in druga znamenja, ki so postavljena do uveljavitve tega odloka lahko ostanejo na
obstoječem mestu, v obstoječih dimenzijah in oblikah.
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55. člen
Izvajalec občinske gospodarske javne 24-urne dežurne službe, ki ima cene oblikovane in sprejete skladno z Uredbo o
metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe mora pričeti opravljati javno službo v roku enega meseca od
uveljavitve cene.
56. člen
Do sprejetja enotnega cenika in grobnine iz petnajste in šestnajste alineje 2. člena tega odloka veljajo obstoječe cene
upravljavca pokopališč.
57. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališča v
Občini Tabor (Uradni list RS, št. 68/2005).
58. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnih objavah Občine Tabor.
Št.: 3542-1/2020
Datum: 22. 6. 2020
ŽUPAN OBČINE TABOR
Marko Semprimožnik, l.r.

Na podlagi Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP, 69/08 – ZCestV, 42/09,
109/09, 109/10 – ZCes-1 in 24/15 – ZCestn) ter 6. člena Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06, 51/2010,
60/2015 ter Uradne objave Občine Tabor, št. 3/2018) je Občinski svet občine Tabor na 11. redni seji dne 22. 6. 2020
sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA O MERILIH IN KRITERIJIH ZA
SOFINANCIRANJE GRADITVE OBČINSKIH JAVNIH CEST IN PRIKLJUČKOV NA
OBMOČJU OBČINE TABOR
1. člen
V Odloku o merilih in kriterijih za sofinanciranje graditve občinskih javnih cest in priključkov na območju Občine
Tabor se 4. odstavek 6. člena spremeni tako, da se glasi:
4. zaključni sloj nasipa (tampon) mora biti ustrezno zbit in izveden tako, da lahko izvajalec asfalterskih del prevzame in
izroči Občini Tabor garancijo na kvalitetno izvedbo asfalterskih del.
2. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
V pisni pogodbi se določi način in roki odplačila obrokov za investicijo, kakor tudi višina stroškov, nastalih zaradi
zbiranja denarja. Odplačilo obrokov v pisni pogodbi je možno do 12 mesecev brez obresti.
3. člen
Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Občine Tabor.
Št.: 371-3/2015-2
Tabor, dne 22. 6. 2020
ŽUPAN OBČINE TABOR
Marko Semprimožnik, l.r.
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE),
Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/11), 15. člena Statuta Občine
Tabor (Uradni list. RS, št. 120/06, 51/10, 60/15, Uradne objave Občine Tabor, št. 3/18), v zvezi s 3. členom Pogodbe o
razdružitvi premoženja bivše Občine Žalec iz marca 2000 je občinski svet Občine Tabor na 11. redni seji dne 22. 6.
2020 sprejel

SKLEP O UKINITVI STATUSA SPLOŠNO LJUDSKO PREMOŽENJE
1. člen
Na nepremičnini parc. št. 160/2 k.o. 1016 – Črni vrh (ID 568310) z ID znakom parcela 1016 160/2, vrsta rabe: dvorišče
v izmeri 421 m², preneha status Splošno ljudsko premoženje – IPU kmetijska zemljiška skupnosti Občine Žalec.
2. člen
Na nepremičnini iz 1. člena tega sklepa se po prenehanju statusa Splošnega ljudskega premoženja – IPU kmetijska
zemljiška skupnosti Občine Žalec v zemljiško knjigo vpiše lastninska pravica v korist Občine Tabor, Tabor 21, 3304
Tabor, Matična št.: 1357727 do celote (1/1).
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Občine Tabor.
Številka: 478-6/2020
Tabor, dne 22. 6. 2020
ŽUPAN OBČINE TABOR
Marko Semprimožnik, l.r.
Na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 15. člena Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št.
120/06, 51/10, 60/15, Uradne objave Občine Tabor, št. 3/18) je Občinski svet Občine Tabor na 11. redni seji dne 22. 6.
2020 sprejel

SKLEP O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA
1. člen
Občinski svet Občine Tabor je odločil, da naslednjim nepremičninam preneha status javnega dobra:
-parc. št. 1633/12, k.o. 1009 Ojstriška vas – zemljišče v izmeri 81 m².
2. člen
Na nepremičninah iz prejšnjega člena pridobi lastninsko pravico Občina Tabor.
3. člen
Po uveljavitvi tega sklepa občinska uprava Občine Tabor izda ugotovitveno odločbo o ukinitvi statusa javnega dobra na
nepremičninah iz 1. člena tega sklepa.
4. člen
Po pravnomočnosti odločbe iz prejšnjega člena občinska uprava pošlje odločbo pristojnemu sodišču, ki po uradni
dolžnosti pri nepremičninah iz 1. točke tega sklepa iz zemljiške knjige izbriše zaznambo o javnem dobru.
5. člen
Sklep se objavi v Uradnih objavah Občine Tabor in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št.: 711-8/2020
Tabor, dne 22. 6. 2020

ŽUPAN OBČINE TABOR
Marko Semprimožnik, l.r.
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Poročni obred poteka slovesno v posebej določenih uradnih prostorih. Upravna enota Žalec ima kot uradni prostor
določen Dom II. slovenskega tabora v Žalcu, Grad Komenda na Polzeli, salon v Schwentnerjevi hiši na Vranskem in
prostor na sedežu Upravne enote Žalec.
Rok za prijavo sklenitve zakonske ali partnerske zveze v uradnih prostorih in v uradnem času ni določen. Prijavo lahko
bodoča zakonca podata tudi več mesecev pred poroko. Zakonska ali partnerska zveza se, glede na zmožnosti posamezne
upravne enote, lahko sklene tudi zunaj uradnih prostorov, če tako želita bodoča zakonca in če sta pripravljena poravnati
upravno takso v višini 170 evrov in ostale dodatne stroške. Upravna enota z odločbo lahko tudi zavrne vlogo za
sklenitev zakonske zveze zunaj uradnih prostorov, če bi bila taka sklenitev zakonske zveze težko izvedljiva.
Na Upravni enoti Žalec sklepamo zakonske in partnerske zveze ob sredah med 10.00 in 16.30 in petkih med 10.00 in
12.30. Ob sobotah izvajamo poročne obrede v uradnih prostorih med 10.00 in 19.00. Izjeme so sobote, ko je praznik in
hkrati dela prost dan oz. drug dela prosti dan, takrat ni porok.
Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski številki (03) 713 51 20 ali nam pišite na e-naslov
ue.zalec@gov.si.
Simona Stanter, načelnica

Nepozabno doživetje pri čebelarjih
Vavčerji, ki jih bomo prejeli, bodo zagotovo poskrbeli za to, da bomo Slovenci
v letošnjem letu več časa namenili raziskovanju naše prelepe Slovenije. In prav
je tako! Včasih se zdi, da tujci, ki se redno vračajo v Slovenijo prav zaradi
njenih naravnih lepot, poznajo marsikateri skriti kotiček bolje od nas. Morda so
ti vavčerji ključ do tega, da bomo znali še bolj ceniti lepote naše dežele.
Pri tem, kako pritegniti obiskovalce, bodo zagotovo najuspešnejši tisti, ki bodo
v svoje ponudbe vključili zanimive programe z aktivnostmi, ki bodo prepričale
domače goste. Čebelarski turizmi vas pri tem zagotovo ne bodo razočarali!
Številni turisti obiščejo Slovenijo prav zaradi slovesa dežele čebelarjev. Tega
nam je prislužil že Anton Janša, prvi učitelj čebelarstva, pred več kot 270 leti.
Slovenci smo narod, kjer je čebelarstvo doma in čebelarji živimo s čebelami in
za čebele!
Čebelarski turizem postaja ena pomembnejših panog zelenega turizma. Eden od
trendov zelenega turizma je označevanje turistično gostinske ponudbe.
Doživetja označuje glede na njihove vplive na okolje, kulturo in družbo. Na ta
način vemo, kaj približno lahko pričakujemo. Slovenija je prva in trenutno
edina država, ki uvaja certificiranje ponudnikov čebelarskega turizma.
Certifikati odličnosti zagotavljajo nadzor nad ponudbo in kakovostjo storitev ter
spodbujajo konkurenčnost. V Sloveniji imamo trenutno certificiranih 45
ponudnikov.
Certificiranje pomeni presojo specializiranosti in usmerjenosti dejavnosti
različnih ponudnikov kot so kmetije, muzeji, prodajalne, in ocenitev
izpolnjevanja kriterijev za pridobitev certifikata dobrega ali odličnega
ponudnika čebelarskega turizma. Ena, dve ali tri čebelice označujejo izpolnitev
osnovnih pogojev, urejenost objektov ponudnika in okolice, ekološko ali
biodinamično čebelarjenje, sposobnost privlačne predstavitve dejavnosti in
produktov, inovativnost embalaže, sposobnost ustvariti pravo čebelarsko
doživetje, element presenečenja ipd.
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Kaj vključujejo doživetja pri ponudnikih čebelarskih turizmov:
- strokovno predstavitev življenja čebel z opazovanjem v steklenem panju;
- izobraževalne čebelarske delavnice, možnost izobraževanja o delu s čebelami;
- degustacija medu, medenih pijač …;
- bogata ponudba čebeljih pridelkov, medu in medenih izdelkov, darilni program;
- ustvarjalne delavnice: peka medenjakov, izdelava svečk iz čebeljega voska, poslikava panjskih končnic;
- animacijski program za otroke;
- multivizijska predstavitev življenja čebel;
- fotogalerija;
- apiterapija (svetovanje uporabnikom čebeljih pridelkov, vdihavanje aerosola iz panjev, medena masaža …);
- muzej;
- čebelarska učna pot s strokovnim vodenjem;
- nasad medovitih rastlin, zelišč …
Doživetja na čebelarskih turističnih kmetijah so primerna za vsakogar: za mlade in stare, tudi za družine z
mlajšimi otroki ali mladostniki, za posameznike ali skupine, za poslovni svet, za različna društva in organizacije,
čebelarje in nečebelarje. Ponudba je zelo raznolika in se razlikuje od ponudnika do ponudnika. Ponudnike in njihovo
ponudbo najdete na spletni strani: https://www.apiturizem.si/. Svetujemo, da se pred obiskom najavite na ogled.
Čebelarstvo je mnogo več kot med! Življenje čebel je zanimivo in polno presenečenj. Obiskovalci so navdušeni nad
ponudbo, ki jo ponuja tovrstni turizem. Spoznajte skrivnostni svet čebel, obiščite ponudnike, ki jih najdete na območju
celotne Slovenije in se pridružite številnim zadovoljnim gostom. Z vašim obiskom boste prispevali k ohranjanju
čebelarstva in posledično k ohranjanju narave ter lokalni samooskrbi. Ne boste razočarani!
Tanja Magdič, Čebelarska zveza Slovenije

Kako preživeti na ekološki kmetiji
Kako preživeti na ekološki kmetiji je bil naslov odlično obiskane ekskurzije kmetovalcev Tabora, Vranskega in
Prebolda v soboto, 16. julija 2011. Vse, kar smo takrat spoznali, velja še danes, pravzaprav vedno bolj, zato po tolikem
času ponovno objavljamo članek o takratni ekskurziji.
Potrebe po ekoloških živilih se večajo, ponudbe ekoloških živil na
slovenskem trgu zelo primanjkuje, kmetje se težko odločajo za
ekološko kmetovanje, ker jih skrbi za preživetje. Potrošniki in
pridelovalci se bojijo visokih cen ekološko pridelanih živil, mnogi si iz
nevednosti in nepoznavanja načina preživljanja na mali kmetiji delajo
skrbi in odvračajo pozitivno razmišljanje.
Imeli smo več ekoloških predstavitev, predavanj in kmetje so izražali
potrebo po tem, da v praksi vidijo kmetije, kjer uspešno preživijo z
ekološkim kmetovanjem. Prav zato smo se odločili za organizacijo
strokovne ekskurzije ogleda dobrih praks in se razšli z optimizmom,
da je mala kmetija lahko uspešna in odlična zgodba.
Pri Primožu in Polonci Krišelj smo se seznanili s permakulturo
Besedo »permakultura« sta skovala Bill Mollison, avstralski ekolog, in
njegov študent David Holmgren. Je okrajšava za »permanentno
agrikulturo – trajno kmetijstvo« ali »permanentno kulturo – trajno
kulturo«.
Pri permakulturi gre za načrtovanje človeških bivališč in sistemov
pridelovanja hrane. Je gibanje za uporabo zemlje (kmetijske in gozdne) in gradnje, ki si prizadeva za harmoničnost. Gre
za integracijo človeških bivališč, mikroklime, enoletnic in trajnic, živali, zemljišč in vode v stabilne in plodne
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skupnosti. Poudarek ni na posameznih elementih, ampak bolj na odnosih, zgrajenih med njimi, in na načinu, kako jih
postavimo v pokrajino. Ta sinergija je dodatno poudarjena s posnemanjem vzorcev, ki jih lahko najdemo v naravi.
Osrednja tema permakulture je oblikovanje sistema za pridelovanje hrane. Poudarek je na raznoteri uporabi rastlin in
živali, običajih kot so zastiranje s slamo, gojenje rastlin na oporah in
vključevanje živali v reciklažo hranil in v pašo plevela.
Družina Krišelj se ukvarja s pridelovanjem zelenjave, s prašičerejo in
rejo drobnice. Na 1,5 ha kmetijske zemlje v neposredni bližini nove
hiše (zgrajene iz naravnih materialov: les, izolacija iz ovčje volne,
omet iz gline, ena stena je opečna) smo videli travniški, vodni, njivski
in gozdni ekosistem, enostavno kmetijsko obdelavo in srečno
družino. Izkoriščanje geotermalne vode, zanimiva pogonska goriva za
traktor in pridelovanje zelišč na visoki gredi z osnovo prodnikov.
Odlično kosilo nas je okrepilo in nadaljevali smo pot na Brezje.
Kmetija Monike in Gregorja Šlibarja nas je presenetila, ker ni bilo dejavnosti, katere se zakonca ne bi lotevala.
Ekološki način kmetovanja jima omogočajo govedoreja, poljedelstvo, vrtnarstvo, travništvo, visokodebelni sadovnjaki
in vse vrste predelav, ki izhajajo iz osnovnih dejavnosti. Prodaja na tržnici in v domači trgovinici zahteva čim večjo
pestrost in ponudbo kupcem, ki jih nikoli ne zmanjka. Monika in Gregor sta se za kmetovanje odločila po izkušnjah
službovanja na MKGP in ARSKTRP. Oba sta agronoma, delovna in polna idej. Njuni trije otroci so spremljevalci pri
delu na kmetiji, zakonca pa samostojna in svobodna pri odločitvah razvoja njune kmetije na Gorenjskem.
Maja Klemen Cokan, KGZS – Zavod CE, Izpostava Žalec

Napolnite ulične zbiralnike za stare aparate

E-odpadki so posebni odpadki, ki zaradi težkih kovin in drugih nevarnih snovi, ki jih vsebujejo, ne sodijo med mešane
komunalne odpadke. Potrebno jih je ločeno zbirati in oddati na posebna mesta. Možnosti za njihovo oddajo je danes že
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veliko in ena izmed njih je tudi ulični zbiralnik. Širom države jih je postavljenih že 670, večinoma stojijo na večjih
ekoloških otokih. Še posebej mali aparati in baterije se zaradi svoje majhnosti velikokrat znajdejo med mešanimi
odpadki, ulični zbiralniki pa marsikaterega izmed njih uspešno prestrežejo in poskrbijo za pravilno obdelavo.
Postavljeni so v organizaciji družbe ZEOS, d. o. o., v sklopu projekta Life Gospodarjenje z e-odpadki pod sloganom Ecikliraj, ki je sofinanciran s strani Evropske komisije in Ministrstva za okolje in prostor RS. V Sloveniji smo v sklopu te
mreže zbrali že dobrih 976 ton tovrstnih odpadkov. Njihove lokacije lahko najdete na spletnem zemljevidu na
www.stariaparati.si.
Že vse od septembra 2016 tudi v občinah Braslovče, Celje, Dobje,
Dobrna, Polzela, Prebold, Šentjur, Štore, Tabor, Vojnik, Vransko in
Žalec stoji 43 sivo-zelenih uličnih zbiralnikov za oddajo odsluženih
e-odpadkov: malih aparatov in baterij. Pozicionirani so bili v sodelovanju z lokalnimi partnerji – zgoraj omenjenimi
občinami ter podjetjem Simbio, d. o. o. V teh uličnih zbiralnikih se je od njihove postavitve zbralo že 66,6 ton malih
aparatov in odpadnih baterij.
Vsi občani in občanke ste vljudno vabljeni, da tudi v prihodnje svoje e-odpadke odvržete v enega izmed zbiralnikov v
svoji bližini in tako pripomorete k pravilni reciklaži dragocenih surovin, iz katerih se bo lahko naredilo nove izdelke. S
tem boste prispevali k čistejšemu okolju in ohranjanju naravnih virov. Hvala!
Urša Dolinšek, ZEOS, d. o. o.

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
Nazaj v vrtec

18. maja 2020 smo po dveh mesecih znova z veseljem odprli vrata našega vrtca. Otroci so bili veseli vrnitve, kljub
drugače oblikovanim skupinam in nekaterim omejitvam, ki smo se jih morali držati po priporočilih NIJZ. Dinamika v
skupinah je bila po meri otrok, dejavnosti so bile pestre in zanimive. Veliko časa smo namenili bivanju na prostem, kjer
so imeli otroci možnost raziskati vse kotičke okoliških gozdov, kar je v tem šolskem letu tudi prednostni cilj našega
vrtca: opazovanje, odkrivanje, raziskovanje narave ter razumevanje okoljske vzgoje.

Strokovne delavke Vrtca Tabor se zahvaljujemo staršem, ker so dosledno upoštevali naša »nova pravila«, prav tako so
otroke dobro pripravili na ponoven obisk vrtca v malce drugačnih okoliščinah.
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»Všeč mi je, da se lahko spet skrivamo!« (Gabrijel)
»Všeč so mi knjige o vesolju.« (Luka M.)
»Rada rišem s prijatelji!« (Maxim)

Anuška Križnik, dipl. vzg. pr. otr.

Aktivnosti naših društev
Športni park Razgan ima sedaj novo kosilnico
Leta 2019 je Športno društvo Tabor prevzelo v upravljanje takrat novi Športni park Razgan. Kot vodja nogometne
sekcije v Športnem društvu Tabor si takrat še nisem mogel predstavljati obsega vseh obveznosti in nalog, ki so potrebne
za zagon in delovanje tako obsežne sekcije.
Izziv sem z veseljem sprejel in se kot ljubitelj nogometa odločil, da nogometno zelenico zopet zapolnimo z nogometaši.
Lansko leto smo se soočali z raznimi problemi, katere smo bolj in druge manj uspešno prebrodili. Nogomet se je spet
pričel igrati, pa čeprav sprva zgolj ob četrtkih.
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Z letom 2020 smo si zadali visoke cilje. Cilj nam je bil dobro pripraviti nogometno zelenico, kar je imelo za posledico
boljšo nogometno igro in več igralcev. V začetnih mesecih smo skupaj z našimi igralci vložili v igrišče veliko lastnih
sredstev in našega prostega časa v pripravo zelenice.
Bujna zelena in gosta trava pa je kmalu začela predstavljati težavo za našo staro in dotrajano kosilnico. Prav zaradi tega
smo se odločili, da pričnemo z akcijo zbiranja sredstev za novo kosilnico, ki bo v uporabi športnega parka. Sprva smo
sredstva pobirali med člani sekcije, vendar smo kmalu ugotovili, da bo treba za pomoč zaprositi lokalno skupnost.
Odziv je bil odličen in kmalu smo ob vseh prostovoljnih prispevkih občanov, članov sekcije in Športnega društva Tabor
uspeli zbrati dovolj denarja za nakup nove kosilnice, za kar se vsem prispevajočim iskreno zahvaljujemo.
Zelenica je sedaj vzorno urejena in v odličnem stanju. Posledično se nogomet v Občini Tabor zopet igra, in sicer
dvakrat tedensko. Ob ponedeljkih in četrtkih se na igrišču zbere do dvajset igralcev. Veseli me, da smo z našim trdim
delom in vztrajnostjo na igrišče privabili tudi igralce mlajših generacij.
Žan Grobler, vodja sekcije nogometa

Obnova steze za balinanje
V času koronavirusa smo se v društvu odločili,
da obnovimo stezo za balinanje. Akcija je
potekala v treh etapah.
Prvo soboto v marcu so balinarji odstranili
lesene dele – robnike in pobrusili asfaltne
robove. Naslednjo soboto naj bi začeli z drugo
etapo, a nam je to preprečila karantena. Sledilo
je popolno zapiranje občin in trgovin z
gradbenim materialom. V tem času smo se
dogovorili, da premažemo klopi in položimo
pohodne plošče na šolskem igrišču. Objava o
tem je bila v prejšnji izdaji časopisa Novice
izpod Krvavice. Takoj ko so se trgovine odprle,
smo nabavili material. Nato smo se zopet zbrali
zadnjo soboto v aprilu. Ludvik Miklavc je
pripeljal stroj za izkopavanje in laser za meritev,
Toni Pihler pa mešalec za beton. Ludvik
Miklavc in Alojz Weichardt sta po izkopu z vso
natančnostjo začela s polaganjem robnikov,
Sebastjan Veniger in Toni Pihler pa sta skrbela
za nemoteno dobavo betona. Tesarska mojstra
Drago Šmit in Franci Parašuh sta pripravila
gradbeni opaž za končni del igrišča. Pohodne
plošče sta mojstrsko položila Marjan Zupanc in
Polde Drča. Nadzorni organ pri tem projektu je
bil Janko Zorenč. Za premaz brunarice sta
poskrbela Uroš Breznikar in Tomaž Petrič.
Vsem sodelujočim pri tem projektu iskrena hvala. Posebna zahvala gre Ludviku Miklavcu, saj bi brez njega težko
opravili delo v tako kratkem času.
Naj zaključim poročilo z eno mislijo. Nogometna sekcija je z Žanom Groblerjem dobila pravega vodjo in koordinatorja,
saj sekcija pod njegovim vodstvom vidno napreduje. Izkoristil bom priliko, da povabim vse ljubitelje nogometa, da se
priključijo sekciji.
Vsem skupaj lep športni pozdrav!
Stane Petrič
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Obisk dvorca Štatenberg
Z velikim veseljem smo dočakali dan, ko se lahko po koroni spet družimo in uresničimo plane, ki smo si jih zadali kot
Ojstriška gospoda v svoji grajski opravi. Naša želja je obiskati čim več gradov in dvorcev na Slovenskem, s čimer
želimo obuditi zgodovinski spomin na grofa in tlačana ter podoživeti njuno življenje v sreči in trpljenju ter bogastvu in
siromaštvu.
Obenem želimo s svojo
opravo predstaviti naš kraj
Tabor s Krvavico, Starim
gradom
in
Ojstrico,
zgodovino,
povezano
s
Celjskimi,
ter
nesojeno
ljubezen in tragični konec
Veronike
Deseniške.
Z
gradivom – zgibanko o
Krvavici in zapisom o kraju –
se ponašamo, od kod
prihajamo, kako lep in
okronan z zgodovino je naš
kraj Tabor v Savinjski dolini!
Za prvo destinacijo smo
izbrali dvorec Štatenberg pri
Makolah. Odzvali smo se na povabilo grofa in grofice Štatenberške. V nedeljo, 31. maja, smo se podali na pot proti
Slovenski Bistrici in Makolam na dvorec Štatenberg. Že velika drevesa in park pred dvorcem so paša za oči in na naše
veliko presenečenje je bila tam bela kočija. S svojo eleganco in lepoto je kar vabila po obeležitvi s fotografijo. Lepo nas
je pozdravil sam grof s svojim lepotcem Dojem, pripravljen pa je bil sodelovati tudi pri posnetku. Povabil nas je naprej
v dvorec. Ta dan je bil dan odprtih vrat z organiziranim ogledom. Sledil je koncert violinistk z balkona, gostov s
Hrvaške in nagovor grofice, ki se je v spremstvu dvornih dam pokazala v prekrasnih oblačilih. Srečali smo se z
vitezoma Boštjanom Megličem in Janezom Kamniškem, se družili in poklepetali.
Dvorec Štatenberg
nosi
ime
po
prvotnem
gradu
Štatenberg, ki je
stal v 5 kilometrov
oddaljenem kraju
Stari
Grad.
Razkošni baročni
dvorec je last
podjetja Inpol iz
Slovenske
Bistrice, v najemu
pa ga imata grof in
grofica. Stoji v
občini
Makole.
Dvorec so začeli
zidati
grofje
Attemsi,
najverjetneje
že
leta 1696, končali
pa so ga med leti
1720 in 1740.
Načrtoval ga je italijanski arhitekt Camesini. Pred dobrimi 100 leti so dvorec označili kot sodobno dve nadstropji
visoko stavbo s 40 sobami in z večjim številom kuhinj, veliko kapelo z zakristijo, zapori, hlevi in s 34 metri globokim
vodnjakom na dvorišču. Danes dvorec poleg ogledov njegovih znamenitosti ponuja tudi druge vsebine. Grof in grofica
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sta dvorec obnovila in opremila z res lepim baročnim pohištvom visokih vrednosti. Veliko teh kosov je unikatov in
zadnjih primerkov posameznih kosov posode ali steklovine. To pričara čas grofov Attemsov in njihovo razkošno
življenje, ravno tako pa čas njihovih naslednikov, ki so se vrstili kot dediči oz. kasneje tudi kupci. Pohištvo je lepo
restavrirano in razporejeno po prostorih, ki prikazujejo namen soban, npr. lovska soba, soba za goste, spalnice, otroška
soba, celo garderoba oz. krojaška soba in čitalnica oz. knjižnica.
V pritličju dvorca deluje restavracija, kjer ponujajo nedeljska kosila in večerje, poskrbijo pa tudi za poslovna srečanja in
prekrasno izvedene poroke. Del miz je tudi razporejen po grajskem dvorišču med zelenjem in cvetlicami. Presenetila
nas je tudi bela pavica, ki nam je pozirala v vsej svoji veličini. Grajsko klet upravlja društvo vinogradnikov, del levega
krila gosti Turistično društvo Makole, ribnike v bližini gradu pa upravlja ribiška družina in nudijo tudi možnost
ribolova. Okolica je prijetna za sprehode v hladu gozda.
Dvorec je izjemno lep in veličasten ter primeren za vse, ki si želijo spoznati slovensko kulturno dediščino. V znamenju
umetnega snovanja dvorec zaživi predvsem jeseni, ko v barvitem septembru gosti slikarsko kolonijo. Ta dvorec je eden
redkih pri nas, ki je tako živ in delujoč, zaradi svoje čudovite zasnove in nadvse čudovitih fresk pa ga razvrščamo med
najlepše dvorce na Slovenskem. Vreden ogleda, priporočamo!
Hani Zamuda, Turistično društvo Tabor, Ojstriška gospoda

Obisk gradu Turjak
Ojstriška gospoda se je napotila na drugo destinacijo – grad
Turjak. V soboto, 13. junija, se je baron Feliks Schrattenbach s
svojo ženo Marijo Elizabeto Egkh in še dvema damama namenil
mimo Ljubljane in Škofljice na Turjak v občino Velike Lašče.
En lep sončen dan se je napravil in s tem tudi razpoloženje.
Kraj Turjak je stisnjen ob vznožje hriba, a zelo gosto naseljen.
Kar presenečen je popotnik nad razgibanostjo pokrajine, ko
zagleda na koncu kraja visoko vzpetino, na njej pa veličasten
grad Turjak z burno zgodovino. Prvič je omenjen leta 1220,
vendar je nastal že prej, verjetno v 10. ali 11. stoletju. Njegovi
lastniki, turjaški gospodje Auerspergi, so pomembno vplivali na
zgodovino naših krajev. Njihova največja moč je sovpadala s
časom reformacije in časom turških vojn v 16. stoletju. Današnja
podoba gradu predstavlja renesančno stavbo iz 16. stoletja, po
potresu leta 1511 je bil grad obnovljen. Takrat je dobil trikotno
obliko z dvema okroglima stolpoma. Ponovna obnova je
potekala v letih 2004–2006 in v zadnjem obdobju, ki pa se še ni
zaključilo. Tako se danes grad postavlja na ogled v vsej svoji
veličini in oživlja spomin na čase viteštva na slovenskem.
Parkirali smo pred grajskim vhodom pod mogočno cvetočo in
močno dišečo lipo – Prešernov hrast.
Že prve obiskovalce smo razveselili s svojimi kostumi,
fotografiranjem z obiskovalci in prijetnimi pogovori. Otroke je
najbolj zanimala sablja, ki jo ima grof Feliks ob pasu.
Bombončki iz damskih mošnjičkov so zanetili iskrice v očeh.
Sam vhod v grad je mogočen, s težkimi, visokimi lesenimi vrati.
Nad vrati je vklesan turjaški grb. Samo grajsko dvorišče se strmo vzpenja in je lepo urejeno z mogočno vrtnico na vrhu,
ki sega do pol dvoriščnega zidu. Prav na vrhu je ogromen vodnjak. V pritličju gradu je velika sprejemnica oz. trgovina s
spominki in blagajna vstopnic. Prijazno so nas sprejeli, izrazili gostoljubje s popustom pri vstopnini – konzumacija za
pijačo.
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Oplesk na zidovju je lep in dvoriščni del je lepo opremljen. Kjerkoli je kaj ravnega, so mize in klopi za goste – teren je
namreč strm. Grajska krčma nudi bogato grajsko ponudbo, od
grajskega kosila do sladice iz 16. stoletja. Pivo se toči v vrče!
Pot s smerokazi nas je vodila po stopnicah do velike grajske dvorane
– danes osrednje dvorane za prireditve in dogodke, naprej v viteške
dvorane, ki hranijo ogromno zbirko viteških oklepov, njihovih oblačil,
razporejenih po obdobjih. Razstavljeni so orožje, sablje, meči,
mačete, buzdovani, tudi top. Za to zbirko je v veliki meri zaslužen
vitez Janez Kamniški z Vesele gore, ki je veliko število opreme,
orožja in oklepov posodil za razstavo. Orožje je namenjeno borbi in
zaščiti gradov. Življenje vitezov in namen orožja je lepo opisano in
prikazano s slikovnim gradivom.
Smerokaz nas je vodil v desni okrogli stolp, kjer je opisana zgodovina
in obnova gradu, pa tudi zgodovina lastnikov s pisnim ter slikovnim
gradivom, kar nam pričara tisti čas in dogajanje. Označena pot vodi
po dolgem hodniku v Dalmatinovo kapelico. Ta je bila žal zaklenjena,
dvojna odklenjena vrata pa ima poročna dvorana, ki je baročno
opremljena z velikim kaminom in vitrinama. Iz dvorane skrita vrata
vodijo v okrogli stolp na levem krilu – v Rozamundino okroglo sobo.
Malo nam je stisnilo srce in zaledenela kri ob ogledu ječ ter
stanovalcev v njih, mučilnice ter orodja za tovrsten obred z zvočno
spremljavo.
V streljanju z lokom se je grof Feliks izkazal ... tekmovanje z vitezom
Megličem je bilo na prijateljski bazi.
Po ogledu gradu smo se navzoči grajski gostje družili s starimi
prijatelji vitezi. Med njimi je bil tudi Boštjan Meglič s svojo gospo iz
Tržiča, Janez Kamniški z Vesele gore ter gosti iz Karlovca na
Hrvaškem v avtentičnih uniformah janičarske pohote.
Lep dan je bil, vreden spomina nanj!
Priporočamo ogled gradu Turjak. Za trenutek boste stopili v 16.
stoletje. Zakaj pa ne ... bolj bomo cenili, kje smo in kako dobro nam
gre danes v miru in brez strahu pred orožjem.
Hani Zamuda, Turistično društvo Tabor, Ojstriška gospoda

Iz domače župnije
Pojdite sami zase na samoten kraj in se nekoliko
odpočijte! (Mr 6, 30)
Zaključili smo veroučno leto, se Bogu zanj zahvalili in z
nekoliko grenkim priokusom odšli na počitnice. Koronavirus
nam je preprečil slovesnost prvega svetega obhajila.
Lep pregovor pravi: Če se ne moreš prebiti skozi goro, pojdi
naokrog. Če ne moreš naokrog, pojdi čez njo. Če ne moreš
čez, se usedi in se vprašaj, ali je res tako pomembno, da
prideš na drugo stran. Če je, začni kopati predor.
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Naš vsakdan hitro postane poln stresa, pritiskov in zmede. Zato odmik na samoten kraj in počitek potrebujemo vsi.
Tudi Jezus je to priporočal apostolom in celo sam odšel v samoto, se tam postil in molil. Tudi mi se lahko ustavimo, se
prek molitve – iskrenega in zaupnega pogovora z Bogom – zatečemo v navzočnost Božjega duha in tam najdemo mir in
novih moči.
Prav takšnega oddiha, takšnih počitnic, takšnega počitka vam iskreno želimo. Morda bo dovolj, da gremo okrog gore,
drugi bodo morali čez njo, nekateri pa se bodo odločili tudi za kopanje predora. Karkoli že, naj vam uspe.
Julij in avgust 2020 v Župniji Sv. Jurij ob Taboru
V župnijski cerkvi se redno obhaja sveta maša, pri kateri smo lahko prisotni. Seveda moramo še vedno upoštevati
predpisane varnostne ukrepe zaradi koronavirusa. Kaj hitro se lahko zgodi, da bodo še spremenjeni.
Posebnih prireditev ali cerkvenih slovesnosti za letošnje poletje ne napovedujemo.
Zagotovo pa bomo prvi četrtek v mesecu juliju in avgustu še posebej molili za nove duhovne poklice, njihovo
stanovitnost in svetost. Če to ne bo mogoče v cerkvi, verniki molimo po svojih domovih.
Na prvi petek v mesecu se bomo v molitvi posebej spomnili vseh, ki so bolni, onemogli ali ostareli. Znova je vsak prvi
petek v mesecu naš duhovni pomočnik dr. Alojz Pirnat pripravljen obiskati vse, ki iz kakršnega koli razloga ne morete
priti v cerkev, in vam na vašo željo prinesti Najsvetejše. Če želite, vam je na voljo tudi za pogovor, sveto spoved ali
bolniško maziljenje.
Vida Slakan

Zgodilo se bo
Planinsko društvo Tabor v sodelovanju z Društvom žena in deklet in Lovsko družino Tabor
VABI
v soboto, 4., in v nedeljo, 5. julija 2020, na

ZAJČEVE DNEVE
na Zajčevo kočo.
Z zajčjimi jedmi vam bomo postregli v soboto od
13. ure dalje in v nedeljo.
Ob tej priložnosti bomo z Lovsko družino Tabor
organizirali prikaz ročnega načina košnje trave na
Šnepovem travniku.
Kosci imamo zbor v soboto, ob 16. uri, pri Šnep.
Vabljeni vsi, ki še znate kositi na način naših dedkov!
Prvi julijski konec tedna ste na Zajčevo kočo vabljeni
vsi ljubitelji različnih zajčjih jedi in prijetne družbe!
Spremljajte plakatna mesta in občinsko spletno stran, saj bomo
tako obveščali o morebitnih spremembah prireditve.
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... in še modrosti naših babic
Julija hladni in mokri dnevi, prazni bodo sodi in hlevi.
Če na Marjeto (20. 7.) dež lije, seno na travnikih gnije.
Vreme, ki ga Lovrenc (10. 8.) naredi, celo jesen drži.

Koledar dogodkov in prireditev – poletje 2020
DATUM

URA
od 13. ure
dalje

PRIREDITEV / DOGODEK
ZAJČEVI DNEVI

KJE
Zajčeva koča

ob 16. uri

KOŠNJA TRAVE PRI ŠNEP

Šnepov travnik

ves dan

ZAJČEVI DNEVI

Zajčeva koča

SOBOTA,
4. 7.

NEDELJA,
5. 7.

SOBOTA,
8. 8.

ORGANIZATOR
Društvo žena in deklet OT
(031 762 324)
Planinsko društvo Tabor
(031 604 429)
Lovska družina Tabor
(041 335 274)
Društvo žena in deklet OT
(031 762 324)
Planinsko društvo Tabor
(031 604 429)
Planinsko društvo Tabor
(031 604 429)

ura še ni
40-LETNICA ZAJČEVE KOČE
Zajčeva koča
določena
Zaradi nepredvidljivih razmer v zvezi s COVID-19 prosimo,
da glede izvedbe prireditve spremljate občinsko spletno stran in plakatna mesta.

»Žalostno je pomisliti, da narava govori in da človeški rod ne posluša.«
(Victor Hugo)

KOLOFON

CENIK OGLASOV

Novice izpod Krvavice so informativna tiskovina Občine Tabor.
Odgovorna urednica: Alenka Kreča Šmid. Člani uredniškega odbora: Maja Drča,
Tatjana Kovče, Ana Leskovšek, Saša Zidanšek Obreza. Naslovna fotografija: hrib
Krvavica – avtor Andrej Turnšek. Poštnina plačana pri pošti 3304 Tabor. Avtorji
prispevkov so odgovorni za njihovo vsebino in slovnično formo. Občinsko glasilo ni
namenjeno objavljanju neprimernih in žaljivih vsebin, ki kakor koli blatijo in
škodujejo ugledu posameznika ali institucije. Prispevkov brez navedenega avtorja
ali skupine avtorjev (društva) ne bomo objavljali. Zaželeno je, da so prispevki v
elektronski obliki, pošljete jih lahko na e-naslov: info@obcina-tabor.si, najkasneje
do 17. v mesecu. Glasilo je objavljeno na spletni strani www.obcina-tabor.si.
Naklada: 580 izvodov – BREZPLAČNO. Tisk: Tiskarna Koštomaj, d. o. o.
Fotografije v tokratni izdaji Novic: Občina Tabor, internet, ČZS, Naš dom
Vransko, Vrtec Tabor, Turistično društvo Tabor, Saša Zidanšek Obreza, Športno
društvo Tabor, Žan Grobler, ZPMS, Darko Naraglav.

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

Objava
oglasa

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

90 €
50 €
35 €
15 €

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