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POZDRAV UREDNICE IZPOD KRVAVICE
UREDITEV JURIJEVEGA TRGA IN PEŠPOTI TABOR−OJSTRIŠKA VAS, ODSEK TABOR
Obveščamo vas, da se bodo predvidoma konec
meseca junija pričela izvajati dela na projektu
Ureditev Jurijevega
trga
in
pešpoti
Tabor−Ojstriška vas,
odsek
Tabor,
ki
obsega
tlakovanje
površine
med
cerkvijo in trgovino.
Na
površini
bo
urejena
ulična
razsvetljava, pitnik,
maketa kraja ter
urbana
oprema.
Uredilo se bo tudi
parkirišče
za
parkiranje
osmih
osebnih vozil.

Občane prosimo, za sodelovanje in strpnost v času
ureditve Jurijevega trga.

Za izvedbo del je bil
preko javnega razpisa
izbran
izvajalec
TEGAR d. o. o., Velika
Pirešica 5, 3310
Žalec.
Alenka Kreča Šmid, odgovorna urednica

IZ ŽUPANOVEGA KABINETA 39
NEKAJ BESED S SLAVNOSTNE SEJE
Vsakoletni praznik naše občine posvečamo
spominu na drugi kmečki upor, ki se je pričel 24.
aprila, leta 1635 na gradu Ojstrica. Kmetom je bilo
dovolj tiranije Schrottenbachov, ki so po izumrtju
Celjskih grofov od Habsburžanov prevzeli Ojstriško
posestvo. A zgodovina bi se lahko pisala drugače,
če bi zgodba o Veroniki in Frideriku imela srečen
konec. Dogodki iz preteklosti nas lahko naučijo, da
odločitve, ki jih sprejemamo v vsakdanjem
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življenju, zaznamujejo ne le trenutek, v katerem
živimo, temveč tudi prihodnost.
Kot župan sem pred tremi leti sprejel odgovornost,
da bom z občinskim svetom in svojimi sodelavci v
tem mandatu storil vse, da bo življenje v naši občini
kvalitetno, zdravo in varno. Menim, da nam to
odlično uspeva, a kljub temu ni nikoli tako dobro,
da ne bi moglo biti še boljše.

Včasih se zdi, da je lokalna samouprava pravi
naslov za reševanje skoraj vseh težav, ki nas pestijo
v vsakdanjem življenju. A resnica je nekoliko
drugačna. Naša samostojna država, ki smo si jo
pridobili po tisočletnih sanjah naših prednikov, nas
s svojim pravnim redom, številnimi (bolj ali manj)
potrebnimi zakonskimi in podzakonskimi akti
zavezuje k spoštovanju reda, ki ne pozna bližnjic.
Zato je edina prava pot v iskanju rešitev ter
povezovanju in sodelovanju pri projektih, ki bodo
vsem nam zagotavljali blaginjo in lepšo prihodnost.
V tem trenutku na občinskem nivoju sodelujemo
pri projektih, ki so povezani z različnimi oblikami
infrastrukture. Aktivni smo pri projektu oskrbe s
pitno vodo, katerega gradnja se je že pričela. Naša
občina je še posebej pomemben partner, saj se
vodni viri, ki zagotavljajo pitno vodo širšemu
območju Spodnje Savinjske doline, nahajajo tudi na
našem območju.
Velik del občine je že prepreden z optičnim
kabelskim sistemom, ki bo mnogim občankam in
občanom omogočil boljši dostop do sodobnih
komunikacij.
Nova cesta v Dol in cesta v Graben (pa še katera
druga) nas navdihujejo s prepričanjem, da se kljub
vsemu da marsikaj storiti. Fekalni kanalizacijski
sistem v Ojstriški vasi je že skorajda končan, manjka
le še tehnični prevzem. Predvidevamo, da se bodo
v jesenskem času prvi uporabniki že lahko
priklopili. Poleg primarnega namena bo potok
Konjščica zopet čist, tudi čistilno napravo bomo
izkoristili v večjem obsegu.
Še vedno in že dolgo sodelujemo pri projektu
kolesarskih poti, ki bodo omogočale predstavitev
lepote naših krajev širši množici ljubiteljev
kolesarjenja, našim občankam in občanom pa bodo
z izboljšano cestno infrastrukturo olajšale
vsakdanjik.
Nakup Madeljčeve hiše je bila strateška nuja, kajti
kot lastnikom zemljišča pred trgovino se nam je

ponudila možnost, da uredimo trg. To pomeni, da
bo vsakomur jasno razvidno, kje je center Tabora.
Gradnja tega večnamenskega odprtega prostora se
bo pričela še letos.
V tem letu bomo pričeli tudi z gradnjo ceste čez
Čeren, da se končno tudi tukaj z asfaltirano cesto
povežemo z Marijo reko oz. Preboldom in
Trbovljami.
Vzporedno tečejo priprave projektov razširitve
šolskih prostorov in knjižnice. Prostorska stiska je
vse večja, kar je posledica aktivnega priseljevanja v
našo občino. Izgleda, da imamo odlično strateško
lego in privlačnost lepote kraja.
Projektanti že opravljajo svoje delo na
kanalizacijskem sistemu za vasi Pondor in Kapla.
Kot kaže, bo to najdražji projekt, ki smo se ga lotili.
Grobo ocenjena vrednost je krepko čez milijon
evrov.
Dve stopnički naprej je ureditev obcestnih površin
ob regionalni cesti skozi Kaplo. Razširitev ceste
Tabor−Pondor je že v fazi odkupov zemljišč. Enako
velja za križišče v Pondorju. Še bi lahko našteval,
torej dela, idej, potreb in želja imamo čez glavo, a
zaenkrat nam dobro kaže. Za to se iz srca
zahvaljujem občinskemu svetu in vsem, ki ste na
kakršenkoli način pripomogli k odličnemu
rezultatu. Posebna zahvala gre tudi sodelavkam in
sodelavcem iz občinske uprave, podžupanu in
občinskemu svetu, kajti brez njihove zagnanosti ter
entuziazma ne bi bilo tako, kot je. Hvala.
A cena za samostojno občino, ki se s 1770
prebivalci razprostira na 35 km2, je tudi v višini
občinskega proračuna. Ta nas sili, da proračunska
sredstva razporejamo odgovorno in preudarno,
predvsem pa, da z raznimi razpisi in pogajanji z
državo ter Evropo pridemo do svežega denarja
drugje. Poleg vseh obveznosti bomo tudi v
prihodnje skrbeli, da bodo naša društva, na katere
smo izredno ponosni, imela zagotovljene pogoje za
delovanje. Ob tej priliki je prav, da se kot občani
3

zavedamo, da pripadnost svojemu kraju
izkazujemo tudi z udeležbo na prireditvah, kot je
občinski Šentjurski sejem.
Naše majhnosti ostalemu svetu ne smemo
predstavljati kot pomanjkljivost, temveč kot
posebnost. Naša občina se iz ravninskega dela
Spodnje Savinjske doline vzpne na sam vrh
Čemšeniške planine, ki s svojimi 1206 metri skriva
številne naravne in zgodovinske znamenitosti.
Priložnosti za predstavitev našega koščka raja je
veliko. A za uspešno predstavitev lepot okrog nas
in poslovnih priložnosti, ki se skrivajo v njej, je
najbolj pomembno, da se jih zavedamo mi sami,
občanke in občani občine Tabor, z odgovornim
ravnanjem do okolja, v katerem živimo.

Pred skoraj 600 leti se je v naših krajih tragično
končala zgodba o nesrečni ljubezni, ki je posledično
vplivala na kasnejšo podobo tedanjega sveta. Pred
dobrimi 380 leti je ponosna drža in trma, ki je zrasla
v teh krajih, zanetila upor, v katerem je sodelovalo
15 000 upornih kmetov. V zgodovini so se v naših
krajih dogajale velike stvari, ki so jih v želji po
oblikovanju lepšega in boljšega sveta, odlikovali
ponos, trma in vztrajnost. Naj nas te vrline v duhu
današnjega časa spremljajo tudi v prihodnje. Pa še
ukradena misel − morda bi bilo prav, da bi se več
pogovarjali drug z drugim in ne drug o drugem.
Marko Semprimožnik, župan

OBČINSKA UPRAVA SPOROČA IN OBVEŠČA
JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE IN SPODBUJANJE RAZVOJA
KMETIJSTVA TER PODEŽELJA V OBČINI TABOR V LETU 2022
Občinski svet Občine Tabor je na 22. redni seji
sprejel Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja

kmetijstva in podeželja v Občini Tabor. Bistvena
novost je, da bodo do sredstev upravičeni
vlagatelji, ki v preteklem letu (2021) niso prejeli
sredstev iz občinskega proračuna
na podlagi razpisa za dodelitev
pomoči
za
ohranjanje
in
spodbujanje razvoja kmetijstva ter
podeželja v Občini Tabor. S
spremembo pravilnika bodo tako
upravičeni vlagatelji prejeli sredstva
vsako drugo leto in posledično bo
tako razdeljenih več sredstev na
posameznega vlagatelja. Javni
razpis za dodelitev pomoči za
ohranjanje in spodbujanje razvoja
kmetijstva ter podeželja v Občini
Tabor v letu 2022 je bil objavljen.
Našli ga boste v nadaljevanju Novic
v Uradnih objavah Občine Tabor.
Alenka Kreča Šmid
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SPREJEM NOVOROJENČKOV IN PRVOŠOLČKOV PRI ŽUPANU OBČINE TABOR
V sredo, 18. maja 2022, je v Domu krajanov Tabor,
po dveh letih premora zaradi pandemije, ponovno
potekal tradicionalni sprejem novorojenčkov,
rojenih med 15. aprilom 2021 in 15. aprilom 2022,
in bodočih prvošolcev, ki bodo prag POŠ Tabor
prestopili 1. septembra letos.
Skupaj s starši je bilo vabljenih 25 novorojenčkov,
od tega 13 deklic in 12 dečkov, ter 20 bodočih
prvošolčkov, od tega 14 deklic in 6 dečkov, skupaj
torej kar 45 otrok.
Pozdravno besedo in voščila je zbranim ob tej
priložnosti namenil župan Marko Semprimožnik.
Otrokom in njihovim staršem je iskreno čestital ter
jim zaželel veliko sreče pri usvajanju prvih
korakov, tako hoje kot znanja.
Prvošolčki so v
spomin na srečanje
prejeli zanimivo in
poučno
knjigo
»Čebele«, avtorja
Piotra
Socha,
novorojenčki
pa

napihljive žoge, ki bodo popestrile njihove gibalne
aktivnosti in igro.
Za lep kulturni program in prijetno vzdušje so
poskrbeli otroci Vrtca Tabor in učenci POŠ Tabor,
pod taktirko mentoric Nine Mak Lopan in Simone
Jan.
Vsakemu novorojenčku občina nameni tudi 150,00
EUR, skladno z določili Odloka o enkratnem
denarnem prispevku za novorojenca v Občini
Tabor.
Za slastno pogostitev malih gostov, njihovih staršev
in nastopajočih, je poskrbelo Društvo
žena in deklet Občine Tabor.
Vsem sodelujočim se zahvaljujemo
za njihov trud in soizvedbo
prijetnega dogodka.
Saša Zidanšek Obreza
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S PREDAVANJ IN PREDSTAVITEV OB OBČINSKEM PRAZNIKU 2022
Kaj pravzaprav pomeni biti osebno srečen? Je to
imeti službo, dovolj denarja, ljubezen, zdravje? To
je sicer nekaj zelo pomembnih delcev, ki veliko
pripomorejo k osebni sreči, pa vendar je ogromno
ljudi, ki imajo vse to in vseeno čutijo, da osebno
niso najbolj srečni oz. da niso zadovoljni sami s
seboj.

26. aprila je potekalo predavanje na temo nege in
sajenja cvetja, okrasnih rastlin ter o novostih za
leto 2022.

O vsem tem in o številnih korakih skozi osebna
izkustva je v ponedeljek, 25. aprila, na predstavitvi
svoje prve knjige »Moja pot do osebne sreče«,
spregovorila Andreja Goropevšek – pisateljica,
umetnica, svobodna duša, kakor se predstavlja.
Izdajo lastnega knjižnega dela doživlja, kakor rada
sama v šali pove, kot svojega tretjega otroka, ki je
ugledal luč sveta. Rdeča nit knjige je 31-dnevni
program hvaležnosti, ki obsega tudi praktične vaje.
Vse o njenem knjižnem prvencu, po katerem vlada
izjemno veliko povpraševanje, pove del njenega
zapisa na zadnji
strani: »Nimam
instant rešitve.
Nimam
čarobnega
napoja. Nimam
paličice,
s
katero
bi
zamahnili, da bi bilo v hipu vse prav in dobro. Imam
samo svojo pot, ki sem jo prehodila sama s sabo.
To je vse, kar vam lahko ponudim. Svoje izkušnje,
nasvete, ideje, predloge, ki so mi pomagali in lahko
pomagajo tudi vam.«.
Knjiga je izšla v samozaložbi in jo je možno naročiti
pri pisateljici.
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Bogate delovne izkušnje, obiski mednarodnih
sejmov in razstav cvetja, strokovna izobraževanja
ter neskončna ljubezen do vseh vrst rastlin, vse to
so gradniki profesionalizma, ki ga skozi leta
dograjuje vodja Arboretuma Vrtnega centra
Medlog, Alen Kovačič. Govora je bilo o letošnji
modni barvi cvetja, nežno vijoličasti, pa o cvetočih
obešankah, ki polepšajo marsikatero zgradbo, o
sobnih lončnicah, ki domu vdihnejo življenje, o
cvetličnih gredicah, ki naj privabijo čim več čebel,
čmrljev in metuljev ter še o marsikateri drugi stvari.

Z uporabnimi nasveti glede nege in same zasaditve
rastlin, ki jih je bilo slišati, pa bosta letošnja poletje
in jesen zagotovo še bolj
cvetoča in dehteča.
Bogate vsebine na to
temo najdete tudi v
novem katalogu »Cvetje
za poletje«, v izdaji GIZ
PVD
Profesionalna
vrtnarska
družba
iz
Podnarta, ki ga je na
predavanju bilo moč tudi
prelistati.
Vsi se zavedamo, da je poznavanje temeljnih
postopkov oživljanja ključnega pomena, pri
reševanju človekovega življenja. Predavanje Petra
Strouhala, dr. med., specialista splošne medicine in
letošnjega častnega občana Občine Tabor, je bilo
28. aprila odlična priložnost za pridobitev ali
osvežitev veščin ter odpravo dilem, kako postopati
pri oživljanju. Poudarek tokratne predstavitve je bil
predvsem
na
uporabi AED –
avtomatskega
defibrilatorja, v
primeru srčnega
zastoja.

jim povemo, kaj se je zgodilo in začnemo z
oživljanjem. To storimo tako, da prepletemo prste
obeh rok, se postavimo v stabilen položaj na kolena
in pričnemo s potiski prsnega koša (na sredini
prsnega koša). Potiskov prsnega koša ne delajte
prek oblačil. Če imate možnost, pošljite nekoga po
AED, ki se nahaja v bližini. Če ste sami, ne
zapuščajte obolelega, razen, če boste z AED nazaj
prej kot v 2 min. Prsni koš pritisnite tridesetkrat.
Nato sledita dva vpiha. Prepričajte se, da je dihalna
pot sproščena, zamašite nos in vpihnite skozi usta.
Vpihajte enakomerno 1 sekundo in s kotičkom očes
glejte, če se je prsni koš osebe dvignil. Če ne želite
dajati vpihov, lahko ta korak izpustite. Če imate pri
sebi defibrilator, ga čimprej uporabite. Eno
elektrodo prilepite pod desno ključnico, drugo pa
na levo spodnjo stran prsnega koša, pod pazduho.
Poslušajte navodila aparata. Oživljajte po ritmu. Ko
analizira srčni ritem, prenehajte s potiski prsnega
koša in počakajte konec analize. Po analizi AED
pove, ali je potreben sunek. Če je, se prepričajte,
da se nihče ne dotika osebe, nato sprožite sunek in
nadaljujte z oživljanjem. Če sunek ni potreben,
nadaljujte z oživljanjem 30:2. Nadaljujte do
prihoda NMP ali dokler se oseba ne začne zbujati.

Za vse, ki se
predavanja niste
udeležili, na kratko povzemamo TPO – temeljne
postopke oživljanja, saj znanja v ključnih trenutkih,
ko marsikoga obvladuje strah, da bi naredil napako,
ni nikoli premalo:
Za odrasle: ko opazimo, da se je nekdo zgrudil ali
ima hudo bolečino v prsih, najprej preverimo, ali je
varno pristopiti do osebe. Pokličemo jo po imenu,
jo rahlo stresemo in vprašamo, kaj je narobe. Če
nam oseba ne odgovori, jo poležemo na hrbet in
preverimo dihanje. To storimo tako, da sprostimo
dihalno pot, glavo zvrnemo vznak, z dvema
prstoma dvignemo brado in se nagnemo z ušesom
k osebi. Poslušamo, če oseba diha, na licu čutimo
morebitno sapo, hkrati gledamo, ali se prsni koš
dviga. Če oseba ne diha ali diha nenormalno
(hropenje, hlastanje za zrakom), pokličemo 112,

Za otroke: razlika med odraslimi in otroci je, da po
preverjanju dihanja in ugotovitvi, da je potrebno
oživljanje, pričnemo s 5 vdihi, nato pa nadaljujemo
masažo srca v razmerju 15:2, kar pomeni 15
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potiskov prsnega koša in 2 vpiha. Ta algoritem velja
za otroke, stare 1−8 let. Če ima AED elektrode za
otroke (manjše kot navadne), potem jih prilepimo
enako, kot pri odraslem človeku. Če nimamo
manjših elektrod, lahko uporabimo velike, vendar
eno nalepimo spredaj, drugo pa zadaj.

Vir: Temeljni postopki oživljanja (TPO) - PGD Unec
(pgd-unec.si)
Po precej dolgem premoru zaradi Covid situacije je
Občina Tabor, skupaj z izvajalci, ponovno poskrbela
za zanimiva predavanja, katerih vsebina se dotika
vsakdanjega življenja slehernega posameznika.
Kritično ugotavljamo, da je bil obisk precej slab, kar
nas globoko žalosti. Predavanja so v prvi vrsti
namenjena vam, dragi občani, zato bi bilo lepo, da
si v prihodnje vzamete čas in jih obiščete.
Prepričani smo, da tovrstne vsebine pomembno
obogatijo naš vsakdan in doprinesejo h kvaliteti
življenja v lokalni skupnosti. Se vidimo prihodnjič!
Saša Zidanšek Obreza

PREJELI SMO

INFORMACIJA O PRIČETKU IZDAJE NOVIH OSEBNIH IZKAZNIC
Seznanjamo vas, da je Republika Slovenija 28.
marca 2022 začela izdajati biometrične osebne
izkaznice, skladno z Uredbo (EU) 2019/1157
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija
2019 o okrepitvi varnosti osebnih izkaznic
državljanov Unije in dokumentov za prebivanje,
izdanih državljanom Unije in njihovim družinskim
članom, ki uresničujejo svojo pravico do prostega
gibanja.
Nova osebna izkaznica ima čip, na katerem sta
zapisana biometrična podatka, in sicer podoba
obraza in dva prstna odtisa. Prstna odtisa se
odvzameta državljanom po 12. letu starosti.
Biometrični podatki so shranjeni samo na čipu
individualne osebne izkaznice in se lahko
uporabljajo samo za preverjanje verodostojnosti
dokumenta in istovetnosti lastnika dokumenta pri
prehodu meje.
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Nova osebna izkaznica je za osebe od dopolnjenega
12. leta starosti obenem tudi elektronska osebna
izkaznica, saj čip vsebuje tudi kvalificirano potrdilo
za elektronski podpis in dve sredstvi elektronske
identifikacije (visoke in nizke ravni zanesljivosti).
Potrdilo visoke ravni zanesljivosti in kvalificirano
potrdilo za elektronski podpis sta zaščitena z
uporabniškim geslom, ki si ga uporabnik nastavi z
začetnim geslom. Državljanu omogoča elektronsko

identifikacijo in avtentikacijo za dostop do
elektronskih
storitev ter elektronsko
podpisovanje. Osebna izkaznica vsebuje QR-kodo,
ki omogoča preverjanje veljavnosti na portalu eUprava in s tem povečuje pravno varnost
(veljavnost lahko preverjajo notarji, banke,
zavarovalnice in podobno v Sloveniji ter tujini). Na
novi osebni izkaznici naslov prebivališča
posameznika vsebuje tudi pošto in poštno številko,
dodan je tudi podatek o državi in kraju rojstva.
Predvidoma osem mesecev po začetku izdaje
biometričnih osebnih izkaznic bo z biometrično
osebno izkaznico mogoča tudi uporaba v sistemu
zdravstvenega zavarovanja. Na podoben način
kakor s kartico zdravstvenega zavarovanja bo
mogoče uveljavljati zdravstvene storitve pri
zdravstvenih delavcih in zavodih z elektronsko
identifikacijo.

uporabljajo do poteka njihove veljavnosti. To velja
tudi za osebne izkaznice s trajno veljavnostjo po
dopolnjenem 70. letu starosti.

Dosedanjih veljavnih osebnih izkaznic ni treba
zamenjati. Vse obstoječe osebne izkaznice se lahko

Urša Židan, v. d. generalnega direktorja,
Direktorat za upravne notranje zadeve

Več informacij glede novih osebnih izkaznic je
dostopnih
na
povezavi:
https://www.gov.si/teme/biometricna-osebnaizkaznica/.
Prosimo vas, da o izdaji biometričnih osebnih
izkaznic nadalje seznanite vaše zaposlene, nižje
organizacijske enote oziroma člane združenj in
zbornic, kjer se slovenska osebna izkaznica
uporablja kot dokument za izkazovanje
istovetnosti ter državljanstva v različnih postopkih
in ob nastopanju v pravnem prometu. V ta namen
vam v prilogi pošiljamo predstavitveno brošuro v
pdf obliki.

VSE, KAR MORATE VEDETI O CIVILNI POROKI
Prihajajo toplejši dnevi in s tem tudi čas, ko se
zaljubljeni pari pogosteje odločajo za velik korak,
da izrečejo usodni DA. Na srečo ni več omejitev
zaradi koronavirusa, ki bi vplivale
na načrtovanje za mnoge
najpomembnejšega dneva v
življenju.
Na kaj vse moramo biti pozorni
pri načrtovanju poroke? Kljub
temu da bodoči mladoporočenci
najverjetneje najprej pomislijo na
poročno obleko, poročni prstan,
koga povabiti na poroko, kje in
kdaj bo poroka, nikakor ne smejo pozabiti na
predhodno prijavo na pristojni upravni enoti, kjer
se želijo civilno poročiti. Po poroki ima zakonec oz.

partner, ki spremeni priimek, 30 dni časa, da
zamenja osebne dokumente (osebno izkaznico,
vozniško dovoljenje ter potno listino) in 15 dni, da
zamenja prometno dovoljenje.
Na Upravni enoti Žalec v matični
službi pari prijavijo zakonsko ali
partnersko zvezo. Z matičarjem se
dogovorijo za rezervacijo termina
(datuma in ure) ter kraja v skladu z
možnostmi upravne enote glede na
vrstni red prijav in razpoložljivostjo
uradnih oseb. Matičar ob prijavi
bodočega zakonca oz. partnerja
opozori na pogoje za veljavnost zveze in se
prepriča, ali so ti pogoji izpolnjeni. Zveze ne more
skleniti npr. oseba, ki je že sklenila zakonsko ali
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partnersko zvezo in prej sklenjena zveza ni
prenehala. Prav tako ne more skleniti zveze
nerazsodna oseba ali mladoletna oseba.
V prijavi, ki je brezplačna, bodoča zakonca oz.
partnerja izjavita, da svobodno sklepata zvezo in da
so izpolnjeni pogoji za njeno veljavnost. V
postopku prijave potrebujeta veljaven osebni
dokument s fotografijo. Če bodo pri sklenitvi
zveze navzoče tudi priče, je treba priložiti podatke
o pričah (osebno ime, datum rojstva, stalno
prebivališče). Navzočnost prič namreč že dlje časa
ni obvezna, prav tako niso obvezni prstani.
Zakonska ali partnerska zveza se lahko sklene:
• pred matičarjem in načelnico ali
načelnikom upravne enote ali od njega
pooblaščeno osebo − s pričama ali brez;
• pred matičarjem in županjo ali županom
občine, na območju katere se zakonska
zveza sklepa − s pričama ali brez;
• samo pred matičarjem − s pričama ali brez.
Če ima par željo, da kot pooblaščenec pri njunem
obredu sodeluje oseba, ki za to nima pooblastila
Upravne enote Žalec, mora poleg prijave (zapisnik)
vložiti tudi prošnjo, da se to osebo določi kot
pooblaščenca za enkratno sklenitev zveze. V
prošnji je treba navesti, da je izbrana oseba
državljan Republike Slovenije, ki v okolici uživa
ugled in spoštovanje, ima sposobnost javnega
nastopanja, aktivno obvlada slovenski jezik ter je
poslovno sposobna. Poleg tega je vlogi potrebno
priložiti tudi pisno soglasje izbrane osebe, da bo pri
obredu sodelovala kot pooblaščenec. Upravna
enota bo osebi, ki izpolnjuje predpisane pogoje,
izdala pooblastilo za enkratno sklenitev zveze.
Rok za prijavo sklenitve zakonske ali partnerske
zveze v uradnih prostorih in v uradnem času ni
določen. Prijavo lahko bodoča zakonca podata le
osebno, lahko tudi več mesecev pred poroko ali
celo na dan poroke, ampak le v primeru, da se
zveza sklene pri matičarju na sedežu upravne enote
v času uradnih ur za sklepanje zvez. Zvezo lahko
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pari sklenejo med tednom na sedežu Upravne
enote Žalec ob sredah med 10.00 in 16.30 ter
petkih med 10.00 in 12.30. Ob sobotah sklepamo
zveze v uradnih prostorih med 10.00 in 19.00,
izjemoma tudi v primerih, ko je sobota praznik in
hkrati dela prost dan.
Poročni obred poteka slovesno v posebej
določenih uradnih prostorih in traja običajno 20
minut. Upravna enota Žalec ima naslednje uradne
prostore za sklepanje zvez: Grad Komenda na
Polzeli, Dom II. slovenskega tabora v Žalcu, salon v
Schwentnerjevi hiši na Vranskem in prostori
Upravne enote Žalec.
Zakonska ali partnerska zveza se glede na
zmožnosti posamezne upravne enote lahko sklene
tudi zunaj uradnih prostorov, če tako želita bodoča
zakonca oz. partnerja, in če sta pripravljena
poravnati strošek v višini 170 evrov. Obstajajo tudi
izjeme, ko je mogoče zaradi bolezni izvesti poročni
obred le zunaj uradnih prostorov, vendar v teh
primerih bodoča mladoporočenca nimata
stroškov. Druge stroške, ki so povezani s sklenitvijo
poročnega obreda zunaj uradnih prostorov (najem
prostora in dodatna ponudba), določijo lastniki
prostorov, poravnata
pa
jih
bodoča
mladoporočenca. Pomembno je, da je vloga
oddana pravočasno, in sicer 30 dni pred obredom
in da je vlogi priloženo soglasje lastnika ali
upravljavca zemljišča oz. objekta. Na lokaciji sta
bodoča zakonca dolžna poskrbeti, da bo prostor
slavnostno urejen in da bodo postavljeni državni
simboli skladno s predpisi, ki urejajo njihovo
uporabo. Upravna enota lahko z odločbo zavrne
vlogo za sklenitev zveze zunaj uradnih prostorov
oz. zunaj uradnega časa, če bi bila taka sklenitev
težko izvedljiva (npr. lokacija ni dostopna z
avtomobilom). Posebej izstopajočih želja bodočih
mladoporočencev glede lokacije na naši upravni
enoti ne beležimo.
Uradni osebi (matičar in pooblaščenec), ki vodita
civilni obred, morata slediti zakonskim in
protokolarnim zahtevam. Kljub temu pa je še

vedno nekaj prostora za spremembe in kanček
inovativnosti (npr. glasbeni vložki, prilagojen govor
z zgodbo para). Zato predlagamo, da se bodoča
zakonca oz. partnerja o predlogih/željah
pogovorita ob prijavi z matičarjem.
V primeru, da želi skleniti zvezo tujec, ta za prijavo
potrebuje dokaz o tujem državljanstvu (potna
listina ali potrdilo o državljanstvu), izpisek iz rojstne
matične knjige, ki ne sme biti starejši od šestih
mesecev (na mednarodnem obrazcu, če sta državi
podpisnici pariške ali dunajske konvencije o
izdajanju izpiskov iz matičnih knjig). Poleg tega tujci
potrebujejo potrdilo, ki ga izda pristojni organ
države, katere državljan je tujec, da ni zadržkov za
sklenitev zakonske oz. partnerske zveze, ter
potrdilo o samskem stanu. Vse listine morajo biti
prevedene v slovenski jezik in overjene v skladu z
določili Zakona o overitvi listin v mednarodnem
prometu. Overitev ni potrebna, če je oseba
državljan države, s katero je sklenjen dvostranski
sporazum, ali je podpisnica Haaške konvencije −
zadostuje žig Apostille. Če bodoči zakonec oz.
partner ne razume slovenskega jezika, mora pri
prijavi in sklenitvi zveze sodelovati uradni
prevajalec oz. sodni tolmač.

Kar zadeva statistične podatke, je po zadnjih
dostopnih podatkih Statističnega urada Republike
Slovenije v letu 2020 bilo sklenjenih 5.214
zakonskih zvez in 47 partnerskih zvez. Povprečna
starost ženina ob sklenitvi zakonske zveze je bila
32,4 let, povprečna starost neveste pa 30,5 let.
Statistika beleži tudi 1.774 razvez. Na območju
Upravne enote Žalec je bilo v letu 2021 sklenjenih
178 zakonskih zvez in nobena partnerska zveza.
Letos pa smo sklenili že 29 zakonskih zvez.
Na koncu, a nenazadnje, bi rada pohvalila vse naše
matičarke in pooblaščenke ter pooblaščence za
sklepanje zakonskih in partnerskih zvez, kamor po
zakonu spadajo tudi župani občin Spodnje
Savinjske doline (Tabor, Vransko, Braslovče,
Prebold, Polzela in Žalec), ki s svojo pozitivno
energijo in predanostjo dajo poseben pečat
poročnim obredom v skupno zadovoljstvo vseh, ki
smo/so aktivno prisotni pri tovrstnih dogodkih.
Za dodatne informacije smo vam na voljo na
telefonski številki 03/713 51 20 ali nam pišite na enaslov ue.zalec@gov.si.
Simona Stanter, načelnica

MESEČNO POROČILO GASILSKE ZVEZE ŽALEC MED 10. APRILOM IN 10. MAJEM 2022
V petek, 22. aprila 2022, je v gostišču Rimljan v
Šempetru, potekala 67. skupščina Gasilske zveze
Žalec. Skupščine se je udeležilo 58 članov skupščine
− predstavnikov prostovoljnih gasilskih društev, ki
delujejo pod okriljem Gasilske zveze Žalec.
Med gosti so bili predstavnik GZ Slovenije,
predsednik Sveta Savinjsko-Šaleške regije, župani
občin Žalec, Vransko, Tabor, Polzela in Braslovče
ter predstavniki gasilskih zvez Savinjsko-Šaleške
regije. Gradivo za skupščino so člani prejeli v pisni

obliki skupaj z vabilom. Po izvolitvi delovnega
predsedstva so podali poročila: predsednik GZ
Žalec Edvard Kugler, poveljnik GZ Žalec Franc
Rančigaj, blagajnik GZ Žalec Rafael Hrustel,
predsednik nadzornega odbora Janko Drča ter
predsednik
verifikacijske
komisije
Milan
Pustoslemšek. Člani skupščine so potrdili poročila
za leto 2021, program dela ter finančni plan
Gasilske zveze Žalec v letu 2022. Podeljene so bile
spominske plakete gasilskim društvom.
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V soboto, 23. aprila 2022, je v Sv. Juriju ob Ščavnici
potekal Plenum Gasilske zveze Slovenije. Med
nagrajenci je bil tudi naš poveljnik GZ Žalec Franci
Rančigaj, ki je prejel najvišje gasilsko odlikovanje,
priznanje
Matevža
Haceta, na kar smo
zelo ponosni. Več o
njegovem
dolgoletnem delu v
prostovoljnem
gasilstvu je napisano v
naslednjem prispevku.
V nedeljo, 24. aprila
2022, je v Slovenski
Bistrici v organizaciji Gasilske zveze Slovenije
potekalo izbirno tekmovanje za uvrstitev na
gasilsko olimpijado, ki bo potekala julija v Celju. Na
tekmovanju so nastopile tri ekipe iz GZ Žalec −
mladinke ter člani A in A1. Vse tekmovalne enote
so iz PGD Andraž nad Polzelo.
Izredno smo ponosni na tekmovalno ekipo
mladink, ki so se z odličnim nastopom tako znova
uvrstile na gasilsko olimpijado.
4. maj − goduje sveti Florjan, zavetnik gasilcev
4. maja obeležujemo god svetega Florjana, ki je po
mnogih krajih ljudski praznik. Sveti Florjan je
namreč eden od priljubljenih svetnikov, ki med
drugim varuje pred ognjem in je tudi zavetnik
gasilcev. Tako se gasilci na Florjanovo spomnijo
vseh tovarišev, ki so umrli ali bili poškodovani, ko
so pomagali drugim in se zahvalili ter prosili svojega
zavetnika za varnost na intervencijah, vajah ter
ostalih aktivnostih.
Gasilstvo v Sloveniji ima več kot 150-letno tradicijo
organiziranega delovanja. Prostovoljne gasilske
organizacije in njihovi člani predstavljajo
najštevilčnejšo varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami na območju celotne države ter so
nepogrešljiv člen na različnih intervencijah, kjer
sodelujejo z drugimi predstavniki zaščite, reševanja
in pomoči. Gasilstvo dandanes ne pomeni le
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gašenje požarov, temveč ima pomembno in
prepoznavno vlogo v družbi.
V lanskem letu smo se v Gasilski zvezi, ki združuje
32 gasilskih društev, odzvali na 248 klicev NA
POMOČ. Gasilci smo pripravljeni priskočiti na
pomoč 24 ur na dan, 7 dni v tednu, 365 dni v letu.
Ko »zapoje rdeči petelin« posredujemo v vseh petih
občinah, ki jih pokriva naša Gasilska zveza Žalec,
kot tudi izven zveze. Ob tej priložnosti se lahko
zahvalimo vsem 4700 članom gasilskih društev v
Gasilski zvezi Žalec, še posebej pa 900 operativnim
gasilcem, ki so ves čas na razpolago in so
pripravljeni nuditi pomoč ter nesebično žrtvovati
svoje življenje za pomoč drugim.
Brez ljubezni do tega poslanstva ni mogoče biti
prostovoljni gasilec ali gasilka, saj ko pride klic na
pomoč ob nemogoči uri, je treba vstati in iti. Takrat
ni vprašanj, kdo in zakaj rabi pomoč.
Vsako leto se na praznik sv. Florjana gasilci
udeležijo svetih maš, ki so letos ponovno potekale
v cerkvah.
V soboto, 7. maja 2022, je v prostorih PGD Polzela
potekal posvet mentorjev članskih ekip in sodnikov
Gasilske zveze Žalec. Na posvetu so obnovili znanje
o tekmovalnih disciplinah za člane in članice, nakar
je sledil prikaz na terenu. Cilj posveta je bil
razjasniti vse dvome glede izvedbe posamezne vaje
ter pomagati mentorjem pri njihovem delu.
V soboto, 7. maja 2022, je v Taboru potekala
Orientacija mladine GZ Žalec. Tekmovanja v
orientaciji se je udeležilo 64 tekmovalnih ekip.
Tekmovanje se je odvijalo v šestih kategorijah
(pionirji, pionirke, mladinci, mladinke, gasilci
pripravniki, gasilke pripravnice). Med potjo so
morali tekmovalci poiskati kontrolne točke, kjer so
jih čakale različne gasilske naloge (vezanje vozlov,
spajanje cevi na trojak, hitro zvijanje cevi,
topografski znaki, zbijanje tarče, pravilna
postavitev orodja, vaje iz orientacije, radijske

zveze). Opažamo, da se delo z mladimi gasilci po
epidemiji hitro prebuja in to je razveseljujoče.

Najboljše ekipe, ki so se uvrstile tudi na regijsko
tekmovanje, so bile:
• pionirji: 1. Braslovče, 2. Vransko, 3. Kasaze
− Liboje 1;
• pionirke: 1. Drešinja vas, 2. Velika Pirešica,
3. Griže;
• mladinci: 1. Drešinja vas 2, 2. Velika
Pirešica, 3. Andraž nad Polzelo;
• mladinke: 1. Andraž nad Polzelo 2, 2.
Andraž nad Polzelo 3, 3. Andraž nad
Polzelo 1;
• gasilci pripravniki: 1. Dobriša vas –
Petrovče;

•

gasilke pripravnice: 1. Kapla – Pondor, 2.
Braslovče.

V obdobju mesečnega poročila so člani Gasilske
zveze Žalec opravili 13 intervencij, ki so skupno
trajale 16 ur in 5 minut. Najdaljša intervencija je
trajala 2 uri, najkrajša pa le 45 minut.
Statistika občinskih poveljstev v GZ Žalec:
V GPO Žalec so imeli 12 dogodkov, kjer je bila
potrebna pomoč gasilcev, v GPO Polzela so imeli
eno intervencijo, v GPO Braslovče, GPO Vransko in
GPO Tabor pa intervencij niso imeli.
Tadej Zupan,
predstavnik GZ Žalec za odnose z javnostmi

FRANCI RANČIGAJ JE PREJEL NAJVIŠJE GASILSKO ODLIKOVANJE
Na Plenumu Gasilske zveze Slovenije, ki je bil 23.
aprila 2022, v Svetem Juriju ob Ščavnici, je Franci
Rančigaj, član PGD Gomilsko, in hkrati tudi aktualni
poveljnik Gasilske zveze Žalec, na predlog PGD
Gomilsko in GZ Žalec prejel najvišje gasilsko
odlikovanje − priznanje Matevža Haceta, ki je vsako
leto podeljeno zgolj 3 gasilcem v Sloveniji.
Priznanje sta mu podelila predsednik Gasilske
zveze Slovenije Janko Cerkvenik in poveljnik Franci
Petek.
Franci Rančigaj je 54 let prostovoljni gasilec,
dolgoletni operativec, visoki gasilski častnik. S

svojim skrbnim odnosom, naklonjenostjo do
gasilstva ter visoko mero profesionalnosti je
odločilno pripomogel h krepitvi sodelovanja,
medsebojnega spoštovanja in strokovnosti na vseh
ravneh gasilske organizacije. Dolga leta je bil
mentor mladincev PGD Gomilsko, ki so se udeležili
kar treh gasilskih olimpijad (1999 v Franciji, 2001 na
Finskem in 2003 v Avstriji). PGD Gomilsko je ob
100. letnici delovanja leta 2003 zaključilo projekt
nabave GVC 16/25, ki je bil financiran iz lastnih
sredstev. Idejni vodja ter kasneje vodja projekta je
bil prav Franci Rančigaj. Danes skoraj celotno
vodstvo PGD Gomilsko predstavljajo člani, katere je
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vpeljal v gasilsko organizacijo
kot pionirje ali mladince.
Franci Rančigaj je dolgoletni
aktivni član organov GZ Žalec.
V mandatu 2008−2013 je bil
izvoljen za poveljnika GZ Žalec
in namestnika poveljnika SŠ
regije. Naslednji mandat je bil
namestnik predsednika in
hkrati tudi poveljnik SavinjskoŠaleške regije, ta mandat pa je
znova poveljnik GZ Žalec. V
času vodenja je vlagal veliko
truda v operativno delovanje
zveze in regije, predvsem v usposabljanje
operativnih gasilcev. Kaj to pomeni, se je pokazalo
pri velikih intervencijah, ki smo jih imeli na našem
območju (poplave, neurja, veliki požari), pa tudi pri
tekmovalnih uspehih naših enot na državnem in
mednarodnem nivoju, saj imamo v naši Zvezi celo
olimpijske prvakinje (mladinke PGD Andraž nad
Polzelo). Naša GZ je po številu članov, ki se vsako
leto udeležijo raznih usposabljanj, na visokem
položaju, če ne celo najvišje na lestvici gasilskih
zvez v Sloveniji.

V tem mandatu opravlja tudi
funkcijo predsednika Nadzornega
odbora GZ Slovenije, ki skrbi za
zakonito
in
transparentno
poslovanje
Gasilske
zveze
Slovenije in se z nasveti ter
priporočili aktivno vključuje v
delo GZ Slovenije.
Franci
Rančigaj
s
svojo
strokovnostjo, usposobljenostjo
in izkušenostjo uspešno širi
pozitivni duh gasilstva, opravlja
naloge v preventivi, vzgoji in
utrjevanju
statusa
gasilske
organizacije v lokalnem in regijskem merilu. Svoje
znanje uspešno prenaša na vodstveni kader in
operativne člane. Njegov lik gasilca je poznan po
celotni Savinjski dolini, Savinjsko-Šaleški regiji in
tudi po Sloveniji. Je zagovornik tovarištva, reda,
spoštovanja in glede na bogat opus njegovega
udejstvovanja v prostovoljnem gasilstvu smo
prepričani, da je Franci Rančigaj za gasilstvo naredil
ogromno in si prejeto odlikovanje zasluži.
Sabina Sorčan, strokovna sodelavka GZ Žalec

OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
ZAVOD SV. RAFAELA VRANSKO, SOCIALNO,
VARSTVENO IN ZDRAVSTVENO DELO TER DRUGE
DOBRODELNE DEJAVNOSTI, VRANSKO 144A, 3305
VRANSKO
Na delovno mesto želimo zaposliti naslednje
število delavcev: 1
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KUHAR ali
DIETNI KUHAR
Opis del in nalog:
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•

pripravljanje živil in kuhanje jedi, diet in
napitkov ter delitev obrokov hrane
stanovalcem doma za starejše.
Zahtevana pokl./strok. izobrazba: KUHAR/DIETNI
KUHAR.
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, s trimesečnim
poskusnim delom.
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas, delo v dveh
izmenah, tudi ob nedeljah, praznikih in dela prostih
dnevih.
Zahtevane delovne izkušnje: da, 1 leto.

Rok prijave kandidatov: 8 dni po objavi.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo
pisno vlogo na e-naslov ali po navadni pošti.
Kontaktna oseba delodajalca: mag. Mojca Hrastnik
03 703 42 25 ali 040 451 733 ali info@nasdomvransko.com.
_____________
Na delovno mesto želimo zaposliti naslednje
število delavcev: 1
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POMOČNIK
KUHARJA
Opis del in nalog:
• pomožna dela v kuhinji, priprava
enostavnih obrokov in napitkov v domu za
starejše.
Zahtevana pokl./strok. izobrazba: končana OŠ,
nižja poklicna.
Trajanje zaposlitve: določen čas, do 30. 9. 2022.
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas, delo v dveh
izmenah, tudi ob nedeljah, praznikih in dela prostih
dnevih.
Zahtevane delovne izkušnje: da, 6 mesecev.
Rok prijave kandidatov: 8 dni po objavi.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo
pisno vlogo na e-naslov ali po navadni pošti.

Kontaktna oseba delodajalca: mag. Mojca Hrastnik
03 703 42 25 ali 040 451 733 ali info@nasdomvransko.com.
_____________
Na delovno mesto želimo zaposliti naslednje
število delavcev: 1
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: BOLNIČAR
NEGOVALEC V DOMU ZA STAREJŠE
Opis del in nalog:
• negovalni procesi v domu za starejše.
Zahtevana pokl./strok. izobrazba: BOLNIČAR
NEGOVALEC.
Trajanje zaposlitve: določen čas, do 31. 1. 2023.
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas, delo v treh
izmenah, tudi ob nedeljah, praznikih in dela prostih
dnevih.
Zahtevane delovne izkušnje: da, 6 mesecev –
opravljeno pripravništvo.
Rok prijave kandidatov: 8 dni po objavi.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo
pisno vlogo na e-naslov ali po navadni pošti.
Kontaktna oseba delodajalca: mag. Mojca Hrastnik
03 703 42 25 ali 040 451 733 ali info@nasdomvransko.com.
Naš dom

PRAVLJIČNA URICA V OBČINSKI KNJIŽNICI TABOR
Mesec april je mesec knjige – mesec, ko naj bi si
vzeli čas za knjige in zlasti pri mladih spodbujali
ljubezen do branja. V Občinski knjižnici Tabor je v
torek, 19. aprila 2022, na pravljični urici Nina Mak
Lopan prebrala nekaj čudovitih pesmi. Med njimi je
bila tudi pesmica o knjigah, ki jih pesnica vidi kot
kraljice in dame, kot mame, kot svež zrak, ki šepeta
lepoto in mir. Zaigrala je na ukulele in tako pesem
še bolj približala najmlajšim. Aprilska pravljična

urica je bila urica pesmi,
rim, igranja, petja in
ustvarjanja. Skupaj z otroki
smo izdelali ropotuljico in z
njo pričarali zanimive
zvoke.
Ob
spremljavi
glasbila smo tudi zapeli.
Nataša Koren
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ZDRAVSTVENO LETOVANJE OTROK NA DEBELEM RTIČU
Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Žalec v
sodelovanju z ZZZS organizira zdravstveno
letovanje otrok v Mladinskem zdravilišču in
letovišču Rdečega križa Slovenije Debeli rtič, od 13.
do 20. 8. 2022. Letovanja se lahko udeležijo otroci,
stari od 5. do 19. let, ki imajo v medicinski
dokumentaciji od 30. 1. 2021 do 11. 3. 2022 zapise
o najmanj dveh hospitalizacijah ali so bili najmanj
dvakrat bolni.
Nastanitev: Mladinski dom Martinček Debeli rtič.
Odhod: 13. 8. 2022, ob 12. uri, avtobusna postaja
Žalec.
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Prihod: 20. 8. 2022, ob 11. uri, avtobusna postaja
Žalec.
Cena za 7-dnevno letovanje:
• 128,87 evrov za otroka z zdravstvenim
listom (možnost plačila: 3 x 42,96 eur);
• 15,00 evrov za otroka z zdravstvenim
listom iz socialno ogrožene družine;
• 350,84 evra za otroka brez zdravstvenega
lista (možnost plačila: 4 x 86,23 eur).
Cena vključuje:
• polni penzion z dopoldansko in
popoldansko malico;
• 24-urno varstvo otrok z vzgojitelji;
• uporabo posteljnine (brisače za osebno
nego otroci prinesejo s seboj),
• kopanje v notranjem ali zunanjem bazenu
z morsko vodo;

•
•

•
•

24-urno zdravstveno asistenco;
uporabo športnih površin (košarkarsko,
odbojkarsko in nogometno igrišče ter trim
steze s 17 postajami);
avtobusni prevoz;
nezgodno zavarovanje.

Prijave: prijavnico pošljite do 4. 8. 2022 na naslov:
RKS – OZ Žalec, Hmeljarska ulica 3, 3310 Žalec ali
po e-pošti: zalec.ozrk@ozrks.si. Po prejeti prijavi
staršem po pošti pošljejo položnice za plačilo
letovanja, starši pravočasno prejmejo dodatna
navodila za letovanje otrok. Prijavnica in
informacije za starše sta na voljo na spletni
strani: https://zalec.ozrk.si/sl/Novice/zdravstveno
_letovanje_otrok_2022/
Matjaž Črešnovar, sekretar RKS - OZ Žalec

PRAZNOVANJE 5. SVETOVNEGA DNEVA ČEBEL
20. maja smo praznovali že 5. svetovni dan čebel
(SDČ), ki so ga leta 2017 razglasili Združeni narodi,
na pobudo Republike Slovenije. S tem se je končal
dolgotrajni postopek,
ki se je pričel leta
2014.
Razglasitev
danes še vedno
pomeni za eno izmed
največjih
diplomatskih
dosežkov
v
samostojni Sloveniji.
Prvo praznovanje svetovnega dneva čebel je bilo
organizirano leta 2018 v Žirovnici na Gorenjskem,
kjer je bil rojen Anton Janša, največji čebelar, ki se
je rodil 20. maja 1734. Ravno on je bil razlog, da je
bil izbran ta dan za praznovanje svetovnega dne
čebel.
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Od razglasitve naprej se za praznovanje SDČ
odločajo številne organizacije in različna združenja
po celem svetu. Nekatere aktivnosti povezane s
praznovanjem svetovnega dneva čebel koordinira
Ministrstvo za
kmetijstvo
gozdarstvo in
prehrano
ob
sodelovanju s
Čebelarsko
zvezo Slovenije
(ČZS), ki sta v ta
namen vzpostavila delovanje spletne strani
www.worldbeeday.org, na kateri so zbrane
koristne informacije povezane s praznovanjem.
Na mednarodnem področju praznovanje SDČ
spodbuja Organizacija za prehrano in kmetijstvo
(FAO) s sedežem v Rimu, ob sodelovanju z
mednarodno čebelarsko organizacijo APIMONDIA.

Glavni namen SDČ ni praznovanje, ampak
predvsem ozaveščanje širše javnosti v smislu:
1. čebele in ostali opraševalci so izredno
pomembni;
2. čebele so v zadnjem obdobju na veliko
področjih ogrožene in
3. kaj moramo kot skupnost in posamezniki
narediti v prihodnosti, da bomo čebele
ohranili!
Nabor aktivnosti za boljše preživetje čebel:
• sajenje avtohtonih medovitih rastlin
(seznam
rastlin
je
dosegljiv na spletni strani
ČZS);
• v okrasne namene (na
balkonih
in
drugih
zunanjih
prostorih)
sejemo, sadimo medovite
rastline;
• ohranjamo travnike z
večjo pestrostjo rastlin;
• setev travnikov z medonosnimi rastlinami;
• košnja cvetočih rastlin po cvetenju;
• nakup medu in ostalih čebeljih pridelkov
pri najbližjih čebelarjih;
• moralna podpora čebelarjem;

•
•
•

odstop primerne kmetijske lokacije za
začasno ali trajno namestitev čebel;
zmanjšana uporaba čebelam škodljivih
pesticidov;
mulčenje cvetočih rastlin v sadovnjakih in
vinogradih pred škropljenjem s pesticidi.

Nabor ni dokončen, vseeno pa lahko vsakdo najde
ideje, kaj lahko naredi za čebele in ostale
opraševalce. Ob tem moramo vedeti, da s tem, ko
pomagamo čebelam, pomagamo tudi ostalim
organizmom in nenazadnje tudi ljudem. Čebele
namreč za dober razvoj in
življenje
potrebujejo
skoraj enake življenjske
pogoje kot ljudje. Čisti
zrak, vodo in zdravo
okolje
brez
onesnaženosti. Takšno
okolje je bolj zdravo tudi
za življenje ljudi.
Bodimo odgovorni, varujmo okolje in tudi sami
bomo živeli v boljšem in predvsem bolj zdravem
okolju!
Dr. Peter Kozmus, podpredsednik svetovne
čebelarske organizacije Apimondia

TRAVINJE ++, PROJEKT ZA IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI TRAVNE RUŠE NA TRAJNEM TRAVINJU
KMETIJE DRČA JANKO V KAPLI
Trajno travinje predstavlja pomembne kmetijske
površine za pridelavo krme. Glede na vsa kmetijska
zemljišča v Sloveniji, predstavlja trajno travinje 57
% delež, kar vpliva tudi na to, da imamo v Sloveniji
razvito živinorejo. Statistični podatki o prireji
mleka, mesa in jajc kažejo, da smo z večino živalskih
proizvodov glede prehranske bilance samooskrbni.
Za potrebe dobre prireje pri domačih travojedih

živalih je potrebno pridelati kakovostno krmo na
travinju in na njivah.
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V okviru triletnega projekta Travinje ++,
Evropskega inovativnega partnerstva (EIP), ki
poteka na kmetiji Drča Janko v Kapli pri Taboru, se
proučujejo možnosti za izboljšanje kakovosti
travne ruše na trajnem travinju. Travna ruša je
botanično zelo pestra združba raznolikih rastlin,
trav, detelj in zeli ter glede na zastopanost teh vrst
v ruši povezana s količino in kakovostjo krme, ki je
na travinju pridelana.
Vse pogostejše pomanjkanje padavin prek celega
leta, preveč nizka košnja ali preveč skromno ali
preobilno gnojenje travne ruše vpliva na to, da se
iz travne ruše izgubljajo kakovostne vrste trav in
detelj, ki dajejo dobro krmo za prirejo mesa in
mleka.
V okviru projekta na izbranih travnikih kmetije
spremljamo sestavo travne ruše, ki je bila
izboljšana z vsejavanjem različnih vrst trpežnih
ljuljk, črne in bele detelje ter travniške bilnice in
pasje trave. Opravljamo tudi meritve pridelka in
vsebnosti hranilnih snovi v pridelani krmi. Na

podlagi meritev obdobja treh let bomo poskušali
pripraviti priporočila za izboljšanje botaničnega
sestava travne ruše za širši krog kmetij na tem
pridelovalnem območju.
V povezavi razširjanja preizkušenih praks iz
projekte Travinje ++ je 15. aprila 2022 na kmetiji
Drča potekala predstavitev dela na projektu in
predstavitev praks izboljšanja ruše za kmetije iz
okolice. Predstavitve se je udeležilo 12 kmetijskih
gospodarstev. V okviru strokovne vsebine se je
kmetijam predstavila optimizacija gnojenja travne
ruše z organskimi gnojili in prikaz ocene botanične
sestave travne ruše.
EIP projekt Travinje ++ izboljšanje kakovosti travne
ruše z vsejavanjem beljakovinsko bogatih vrst trav
in detelj vodi podjetje R1ng v sodelovanju z
Biotehniško fakulteto, Kmetijsko-gozdarskim
zavodom iz Kranja ter s sedmimi kmetijskimi
gospodarstvi na območju Slovenije.
Irena Adamič, projektni vodja, R1ng d. o. o.

OB IZIDU MOJEGA PRVENCA
Ko si zamisliš, da boš napisal in izdal knjigo se ne
zavedaš, da se podajaš na pot, ki je še najbolj
podobna vožnji z vrtiljakom. Tukaj ni govora samo
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o fizičnih pogledih; kot so: grafika, lektura, vsebina,
oblikovanje ipd. Tu gre predvsem za čustveni vidik,
ki spremlja to pot.

Pišem zase in za vas. Vsaka vaša beseda mi je
kot temelj za nove podvige.
Še posebej bi se rada zahvalila Občini Tabor,
vsem zaposlenim in gospodu županu. Prav
vsakdo izmed vas je prispeval k temu, da sem
dosegla ta cilj.

Posameznik na tej poti, podobno kot pri vseh
podvigih samoizpolnitve, pride do odseva v
ogledalu. Tovrstne izkušnje terjajo ranljivost in
sprejemanje. Spoznamo, kdo smo, česa se bojimo
in oklepamo, ter česa nočemo sprejeti.
Knjiga Moja pot do osebne sreče me je osvobodila.
Osvobodila me je lastnih prepričanj in zadržkov, ki
sem jih predolgo pometala pod preprogo. Skozi
celoten proces mi je ob strani stalo ogromno ljudi.
Tako podporo kot jo čutim danes, zaradi vseh vaših
dejanj, besed, objemov in vzpodbud, nisem čutila
še nikoli v življenju.
Na tem mestu bi se rada iskreno zahvalila vsem
vam, »bralcem«, ki mi stojite ob strani in berete.

Najlepša hvala za posluh, razumevanje in
podporo. Hvala, ker ste se odločili tudi finančno
podpreti moj projekt. Hvala, ker imamo
možnost ustvarjati skupaj z vami. Hvala, ker ste
dostopni, človeški, topli in razumevajoči. Hvala za
organizirano predstavitev in hvala za možnost, da
se knjiga Moja pot do osebne sreče lahko prodaja
tudi v domačem kraju, ljudem na dostopnem
mestu – v prostorih Pogodbene pošte Tabor.
Za vse tiste, ki vas nakup knjige ne zanima, a morda
bi vseeno želeli knjigo prebrati, pa bo možnost
izposoje tudi v knjižnici TABOR. Najlepša hvala, da
ste moje gorivo. Hvala, ker ste z mano na moji poti.
Hvala, ker me berete. To je prvi korak, toda gotovo
ne zadnji.
En velik objem.
Andreja Goropevšek

POD KRVAVICO 28. ŠENTJURSKI SEJEM
Letošnji 1. maj je v Občini Tabor bil nekaj
posebnega, saj so na ta dan pripravili že 28.
Šentjurski sejem, ki je tudi najmnožičnejša in
najbolj pestra prireditev v okviru praznovanja
občinskega praznika Občine Tabor. Sejem sicer
letos praznuje že 30 letnico svojega začetka, saj je
bil prvi sejem organiziran leta 1992. Lani in
predlani ga žal ni bilo zaradi korone. Ljudje so ga
močno pogrešali, zato je vrnitev v stare tirnice bila
še toliko bolj pestra, odmevna in slovesna.
Tako kot običajno je uvod v sejem bila sveta maša
v tamkajšnji župnijski cerkvi sv. Jurija, kjer je tudi

zanimiva Plečnikova krstilnica. Temu je sledila
veličastna parada s konjeniki in zastavami na čelu,
za njimi so se v kočiji peljali župan Marko
Semprimožnik s soprogo, aktualni hmeljski
starešina Milan Lesjak s hmeljsko princeso iz leta
2020 Janjo Žagar in ob kočijažinji Vanji Lukman,
maskota Občine Tabor zeleni Jurij. V znamenju
zelenega zlata je bil tudi naslednji voz s
hmeljarskim praporom in nekaterimi hmeljskimi
starešinami. Za glasbeno vzdušje v povorki so
skrbeli številni harmonikarji Jerneja Zupana,
poudarek pomenu gasilstva v občini pa so dali
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uniformirani gasilci vseh treh prostovoljnih
gasilskih društev, ki delujejo v Občini Tabor.

Ojstriška gospoda , ki ohranja spomin na nekdanje čase
pod Krvavico. V skupini so bili tudi tlačani Spuhlje
Župan Marko Semprimožnik s kočijo do prireditvenega
prostora

Pestro tudi pod šotorom
Udeleženci povorke so se po končanem sprevodu
zbrali na parkirišču ob večnamenski dvorani in šoli,
kjer jih je nagovoril župan Marko Semprimožnik in
izrazil veliko veselje, da so po dveh letih lahko
znova družijo in nadaljujejo 30-letno tradicijo
Šentjurskega sejma.

S povorke , ki so ji dajali glasbeno vzdušje tudi številni
harmonikarji

Njim so sledili predstavniki najrazličnejših drugih
društev, ki bogatijo življenje v občini. Tako so v
povorki še bili: Društvo podeželske mladine,
Društvo žena in deklet, Čebelarsko društvo,
Društvo upokojencev, Športno društvo Partizan,
Kulturno društvo Ivan Cankar, Pevsko društvo
Tabor, Lovsko društvo, Planinsko društvo, Savinjski
rogisti, Judo klub Shido, Steyr klub Savinjske doline,
ki združuje vse ljubitelje traktorjev, ljubitelji
starodobnih vozil z motorji in avtomobili ter
Turistično društvo Tabor pod vodstvom Hani
Zamude, ki je v povorki sodelovalo s svojo sekcijo
Ojstriško gospodo in tlačani iz Spuhlje, ki ohranjajo
spomin na grad Ojstrico, hkrati pa tudi zgodbo na
nesrečno ljubezen med Friderikom II. Celjskim in
Veroniko Deseniško.
22

Med nagovorom župana ob uradni otvoritvi sejma

Vsem se je zahvalil za sodelovanje in sejem tudi
uradno odprl, udeležence pa povabil na druženje v
veliki prireditveni šotor. Tam je najprej potekala
gasilska slovesnost ob predaji novega gasilskega
vozila PGD Loke v uporabo, nato pa tradicionalna
predstavitev mladih talentov Občine Tabor.
Predstavilo se je kar nekaj posameznikov, duetov in
skupin, ki so peli, igrali ali plesali in tako dokazovali,
da tudi v Taboru ne manjka talentov. Vsemu temu
je sledilo veselično vzdušje s pravo gasilsko veselico
v organizaciji PGD Loke, ki je poskrbelo za bogato

ponudbo hrane in pijače. Za še prijetnejše vzdušje,
glasbo in ples, je nekaj ur skrbel ansambel Navihani
muzikantje, nato pa pozno v noč ansambel Veseli
svatje.

V okviru sejma, kjer je bila na ogled in prodajo zelo
pestra ponudba tekstila, obutve, suhomesnatih
izdelkov, izdelkov domače obrti … se je zvrstilo še
več spremljevalnih aktivnosti in razstav. Med
drugim prodajna razstava dobrot Društva žena in
deklet Občine Tabor, razstava ročnih del in razne
obrti, razstava čebeljih pridelkov in opreme za
čebelarjenje, razstava Foto kluba Tabor, razstava
starodobnih Tomos motorjev, razstava malih živali
pod lukmanovim kozolcem in razstava likovne
sekcije Mavrica, ki krasi preddverje občine tudi še
sedaj in si jo je mogoče ogledati v delovnem času
občine.

Osrednji dogodek pod šotorom je bil prevzem novega
gasilskega avtomobila

V Občini Tabor praznujejo svoj občinski praznik
v spomin na drugi kmečki punt, ki se je pričel 24.
aprila 1635 na gradu Ojstrica. S tem gradom pa
je povezana tudi zgodba o nesrečni ljubezni
med Veroniko Deseniško in Friderikom II.
Celjskim, ki se je končala 17. oktobra 1425 (ali
leta 1428). Katera letnica je prava ni znano, je
pa znan dan njene smrti, saj so se v njen spomin
na dan 17. oktobra v Jurkloštru (tja je Friderik
dal pripeljati njene posmrtne ostanke iz
Braslovč, kjer so jo po utopitvi v gradu Ojstrica
najprej pokopali), potekale molitve v spomin na
njeno smrt. Prav tako je datum njene smrti bil
vpisan v nekrologij knjige v kartuziji Bistra in v
Žičah pod imenom »grofica Celjska«

Za veselično vzdušje pod šotorom so skrbeli veseli svatje
in Navihani muzikantje, slednjim se je kot pevec pridružil
tudi župan, ki je veliko let bil pevec v ansamblu Braneta
Klavžarja

D. Naraglav

OBISKALA NAS JE ŠTORKLJA
S privoljenjem srečne mamice in ponosnega očka razglašamo
prihod novorojenke:
 4. maja se je rodila 3.270 g težka in 50 cm velika deklica Iza staršema
Tanji Slapar in Klemnu Slaparju.
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.
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IZ VRTCA IN ŠOLSKIH KLOPI
DOBRODELNOST V VRTCU TABOR
Vrtec Tabor se je z veliko vnemo pridružil
dobrodelni akciji Društva UP-ornik, katere namen
je bil zbrati šest milijonov papirnatih ladjic za šest
milijonov žrtev genocida in najbolj ranljivih skupin
ljudi današnje družbe.

Vse od jeseni 2021 pa do začetka maja 2022 smo
strokovne delavke vrtca Tabor, otroci in njihovi
starši ter učenci EKO krožka na POŠ Tabor pridno
izdelovali ladjice iz odpadnega papirja. Uspelo nam
je izdelati in dostaviti 46.070 ladjic, kar je zelo
veliko za našo majhno enoto v majhni občini. Iz
zbranih ladjic bo skupina študentov arhitekture

ustvarila umetniško inštalacijo, ki si jo bo mogoče
ogledati v začetku junija 2022, ko se bo v spomin
žrtvam genocidov odvil zaključni koncert »Nekoč in
danes«. Društvo
bo
ob koncu
inštalacije ladjice
poslalo v
reciklažo, zbrani
denar
pa bo
namenjen
kot
pomoč
najranljivejšim
skupinam.
Ob tem se želiva
zahvaliti
vsem
sodelujočim
in
prav
vsakemu
posebej za izkaz
dobre volje ter solidarnosti, ki je, kot vemo, še kako
redka.
Renata Košica in Manica Obreza,
koordinatorki projekta

MLADI PLANINCI
Najmlajši planinci so iz vrtca. Ob podpori
Planinskega društva Tabor letno izvedemo pet
pohodov. Eden izmed letošnjih je bil prav posebno
doživetje, saj smo se s kombijem odpeljali do Liboj,
kjer smo pot nadaljevali v smeri Pongraca. Prijetno
pomladno sonce nas je spodbujalo, da smo
premagali hrib in se zadovoljno spustili v dolino. Na
vrhu smo obiskali našo prijateljico Zojo in tako
spoznali, od kod vse prihajamo. Vrnili smo se v
smeri Zabukovice, kjer nas je čakal kombi in nas
varno odpeljal do vrtca.
Hvala Planinskemu društvu Tabor za omogočen
izlet. Močno se že veselimo nočitve na Zajčevi koči.
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•
•
•

Zoja J.: Vesela sem bila, ker sem tekala po
hribu navzdol in se peljala s kombijem.
Rubi: Vesela sem bila, da sem videla Zojin
dom.
Maj: Všeč mi je bilo, ko smo se peljali s
kombijem.

Mateja Jezernik in Mojca Lobnikar

ZEMLJA PRAZNUJE IN MI Z NJO!
Praznovali smo, peli, proslavili in obeležili
SVETOVNI DAN ZEMLJE − 22. aprila 2022.

onesnaževanju?«, Neli (2−3 let): »Ti, ti, ti lump!
Poberi smeti.«.

»Planet, na katerem živimo, je edini, ki ga
imamo!«

Bili smo aktivni v naravi, z naravo. Nabirali smo
regrat, marjetice, trobentice in si pripravili
»regratovo torto« ter regratov sirup. Likovno smo
poustvarjali z regratovimi cvetovi. Iskali, posvojili in
posadili smo jelko, medovite rastline in ustvarili
medovito gredico. Raziskovali smo čiščenje vode in
obiskali čistilno napravo. Spoznali smo postopek
čiščenja vode z mikroorganizmi. Ob opazovanju:
»Gledali smo umazano in čisto vodo. To vodo čistijo
majhne živalice.« − izjava Metke (4−5 let).

David Attenborough
»Danes ima zemlja rojstni dan. Šteje ogromno let.«
− izjava Valentine (3−4 let).
Pozornost smo namenili življenju žuželk in simbiozi
z ljudmi, ohranjanju čebel, ekološkemu in
inovativnemu razmišljanju. Gostili smo domačo
žival, mlado ovčko Mišo. Ovčko smo opazovali, jo
božali, govorili o njenem življenjskem okolju in
prehranjevanju.
Spoznali smo rosno mlado okoljsko aktivistko
Greto Thunberg in govorili o njenem angažiranju na
področju ekologije. Otroci so se z veseljem
poistovetili z njenim prodornim in kritičnim
ozaveščanjem o okoljskih problemih, politikov
svetovne ravni.
Izjava deklice ob razmišljanju in odgovarjanju na
vzg. vprašanja: »Kaj pa reče Greta o

Porajalo se nam je vprašanje: »Kaj lahko JAZ
naredim za lepši svet?«. Prišli smo do ugotovitve,
da lahko spremenimo svet:
•
•
•
•
•
•

»Ločevanje odpadkov!;
Stop plastenka, ja steklenica!;
Stop kupljeni sok, naredimo sami!;
Mleko s kmetije!;
Po mleko s steklenico!;
Ne, zavrženi hrani!« (otroci odd. 5−6 let).
Koordinator Laura Bašič
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ŠOLSKI PLANINCI NA POHODU
V sredo, 16. marca, smo planinci iz 1. in 3. razreda
POŠ Tabor po pouku odšli na pohod na Brnico nad
Libojami. Spremljal nas je g. Stanko iz PD Tabor in
mentorica planinskega krožka, ga. Manja.
S kombijem smo se odpeljali do Liboj. Nato smo se
na pot podali peš. Nekaj časa smo hodili po
pločniku ob robu ceste, nato smo se po strmi poti
začeli vzpenjati v hrib. Pri planinskem domu smo se
najprej fotografirali, zatem je sledila malica iz
nahrbtnika, ki je na naših pohodih nepogrešljiva.
Imeli smo tudi čas za igro.
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VSEBINA
• ZAKLJUČNI RAČUN proračuna Občine Tabor za leto 2021
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• SKLEP o plačilu programov vrtca zaradi odsotnosti otrok

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno
besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 29. člena
Statuta Občine Tabor je občinski svet na 22. seji dne 16. 5. 2022 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA OBČINE TABOR ZA LETO 2021
1. člen
Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Tabor za leto 2021.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Tabor za leto 2021 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je
podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov ter odhodkov oz. 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 2021.
Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o
načrtovanih vrednostih posameznih projektov, o njihovih spremembah med letom 2021 ter o njihovi realizaciji
v tem letu.
Proračun občine Tabor za leto 2021 je bil realiziran v naslednjih zneskih:
1/11

A BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Konto K2/K3
1
I. Skupaj prihodki (70 + 71 + 72 + 73 + 74 + 78)
II. Skupaj odhodki (40 + 41 + 42 + 43)
III. Proračunski presežek/primanjkljaj (I.-II.)

v EUR
Realizacija 2021
2
2.049.520,49
1.904.622,06
144.898,43

B RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Konto K2/K3
1
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskihi deležev (750 + 751 + 752)
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev (440 + 441 + 442 + 443)
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe
kapitalskih deležev (IV.-V.)

v EUR
Realizacija 2021
2
/
/
/

C RAČUN FINANCIRANJA
Konto K2/K3
1
VII. Zadolževanje (500)
VIII. Odplačila dolga (550)
IX. Sprememba stanja sredstev na računih
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.)
XI. Neto financiranje (VI.+X.-IX.)
XII. Stanje sr. na računih 31. 12. preteklega leta
(del 9009 - Splošni sklad za drugo)

v EUR
Realizacija 2021
2
/
48.446,50
96.451,93
- 48.446,50
-144.898,43
216.284,04

3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Tabor za leto 2021 se objavi v Uradnih objavah občine Tabor. Splošni in
posebni del, poročilo o izvajanju načrta razvojnih programov ter dodatne obrazložitve s prilogami se objavijo
na spletnih straneh občine Tabor.

Št. 410-1/2022
Tabor, 17. 5. 2022
OBČINA TABOR
župan Marko Semprimožnik, l.r.
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Na podlagi 103. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 - odl. US in 46/15), 18. člena
Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Ur. l. RS, št. 49/97, 113/09) 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 22. seji dne 16. 5. 2022 sprejel

ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O KATEGORIZACIJI OBČINSKIH JAVNIH CEST
V OBČINI TABOR
1. člen
V 4. členu Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Tabor (Uradni list RS, št. 83/08, Uradne objave
občine Tabor; št. 5/16) se obstoječi zapisi v celoti nadomestijo z naslednjimi zapisi:

2

490170

490172

490171

4

490190

490191

447

6

490200

490202

992361

490242

2.897

V

1.594 Braslovče

Čeplje − Pondor

732

1.370

V

1.205 Vransko

Ločica − Črni vrh −
Zahomce − Ločica pri
Vranskem

447

6.347

V

3.546 Vransko

Sp.Hosta − Grajska vas

V 5. členu odloka se:
− dodajo novi zapisi:

19.1

992340

992342

732

igrišče Razgan

HŠ 50

97

V

23.4

992350

992358

732

Ojstriška vas − Kovač

HŠ 36f

42

V

43.1

992390

992399

992361

VH

168

V

45.5

992400

992407

732

pri Mesarju

HŠ 5a

94

V

47.2

992420

992424

490201

Tabor - jug I

p. 997/27

145

V

47.3

992420

992425

992424

Tabor - jug II

p. 997/57

143

V

47.4

992420

992426

992424

Tabor - jug III

992428

91

V

47.5

992420

992427

994246

Tabor - jug IV

p. 998/21

87

V

47.6

992420

992428

992426

Tabor - jug V

p. 998/12

46

V

47.7

992420

992429

992426

Tabor - jug VI

p. 998/4

123

V

vodohran Tabor II

3/11

−

3

obstoječi zapisi v celoti nadomestijo z naslednjimi zapisi:

992270

992271

490240

Režana − Ojstriška vas

992340

1.509

V

861 Braslovče

33

992370

992371

490181

Škrabar − Kisovar

490242

1.729

V

4858 Prebold,
933 Braslovče

48

992670

992671

420202

Ločica − Zahomce −
Dol − Tabor

732

3.834

V

4.657 Vransko

52

992800

992801

440191

Prekopa − Podlog −
Tabor

992671

2.904

V

56

992800

992805

992801

Podlog − Djuranović

Hš 39

551

V

−

v zadnji vrstici preglednice zapis »49.225 m« nadomesti z zapisom »50.353 m«.
2. člen

H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem Odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih
za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 - ZCes-1) pridobljeno pozitivno mnenje
Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo št. 37162-3/2022-192 (509) z dne 14. 4. 2022.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Občine Tabor.

Številka: 3712-1/2022
Tabor, 17. 5. 2022
OBČINA TABOR
župan Marko Semprimožnik, l.r.
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Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Ur. l. RS, št 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17,
22/18, 86/21 – odl. US, 123/21 in 44/22) in 26. člena Statuta občine Tabor (Ur. l. RS, št. 120/06, 51/10, 60/15,
Uradne objave Občine Tabor, št. 3/18) je občinski svet Občine Tabor na 22. redni seji dne, 16. 5. 2022 sprejel

PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O OHRANJANJU IN
SPODBUJANJU RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI TABOR
I. SPLOŠNE DOLOČBE
Doda se nov 9. člen, tako da se glasi:
1. člen
(najnižji znesek dodeljene pomoči)
(1) Najnižji znesek dodeljene pomoči je 200,00 EUR, najvišji znesek pa 4.000,00 EUR na posamezno kmetijsko
gospodarstvo. Posamezne investicije prijavitelja morajo znašati najmanj 400,00 EUR brez DDV.
(2) V primeru, da je skupen obseg zaprošenih sredstev višji od razpoložljivega obsega sredstev se obseg
sredstev sorazmerno zniža glede na število upravičencev.
Merilo A: Prejeta sredstva iz proračuna Občine Tabor v preteklih letih (2018-2021)
vlagatelj, ki v preteklem letu ni prejel sredstev

5

vlagatelj je v preteklem letu prejel sredstva

0

Vlagatelj mora za pridobitev sredstev zbrati vsaj 5 točk.
Investicije ne smejo biti začete pred pravnomočnostjo odločbe.
2. člen
Dosedanji 9. člen se preštevilči na 10. člen, ostali členi se ustrezno preštevilčijo.
3. člen
(dodelitev sredstev)
Spremeni se prvi odstavek 11. člena tako, da se glasi:
(1) O dodelitvi sredstev upravičencem po tem pravilniku, na predlog strokovne komisije, ki je imenovana s
strani župana, odloča direktor občinske uprave.
4. člen
Spremembe pravilnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Občine Tabor.

Številka: 330-01/2022
Tabor, 17. 5. 2022

OBČINA TABOR
župan Marko Semprimožnik, l.r.
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Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (URL RS, št. 94/07 – UPB, 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), 48., 49. in 56.
člena Zakona o osnovni šoli (URL RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF, 63/13 in 46/16-ZOFVI-L),
82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja(URL RS, št. 16/07 –
UPB, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16
– popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21 in 207/21), 87. in 90. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (URL RS,
št. 156/21 – UPB in 161/21 – popr.) in 15. člena Statuta Občine Tabor (URL RS, št. 120/06, 51/10, 60/15, UO
OT, št. 3/18) je Občinski svet Občine Tabor na 22. seji dne 16. 5. 2022 sprejel

PRAVILNIK O ORGANIZIRANJU ŠOLSKIH PREVOZOV IN POVRAČILU STROŠKOV
PREVOZA V OBČINI TABOR
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa:
− upravičence do prevoza v in iz šole,
− način in postopke organiziranja šolskih prevozov za učence Podružnične osnovne šole Tabor na
območju Občine Tabor in ostalih,
− območje zagotavljanja prevozov,
− postopek za uveljavljanje pravice do prevoza oziroma do povračila stroškov prevoza,
− določitev višine povračila stroškov prevoza in
− način izplačevanja sredstev za povračilo stroškov prevoza.

2. člen
(upravičenci)
Osnovnošolski otroci imajo pravico do brezplačnega prevoza:
− če je njihovo bivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole znotraj šolskega okoliša
Občine Tabor,
− ne glede na oddaljenost njihovega prebivališča od osnovne šole, če so učenci prvega razreda osnovne
šole znotraj šolskega okoliša Občine Tabor,
− ne glede na oddaljenost njihovega bivališča od osnovne šole znotraj šolskega okoliša Občine Tabor,
če svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v
šolo ali če gre za odročen kraj, premajhno število upravičencev za organiziran šolski prevoz, nevaren
dostop do postajališča ali nevarno pot za prevoz otrok, ko prevoza ni možno organizirati,
− če obiskujejo osnovno šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem prebivajo, imajo pravico do povračila
stroškov prevoza v višini, ki bi jim pripadala, če bi obiskovali osnovno šolo v šolskem okolišu Občine
Tabor. V kolikor je v izbranem šolskem okolišu razdalja od prebivališča do šole krajša, kot je razdalja
od prebivališča do matične šole, se pri stroških prevoza upošteva dejanska razdalja, v kolikor pa je
prevoz v bližini naselja prebivališča organiziran do šole v matičnem šolskem okolišu in se ga učenec ne
poslužuje, ker se je odločil, da bo obiskoval šolo v drugem šolskem okolišu, uveljavljanje povračila
stroškov prevoza ni možno.
6/11

−

če obiskuje osnovno šolo izven matičnega okoliša zaradi prešolanja na podlagi 54. člena Zakona o
osnovni šoli, in je njihovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole, v katero so
prešolani.

Otroci s posebnimi potrebami:
− ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo,
prilagojene programe osnovne šole ali posebni program vzgoje in izobraževanja, imajo na podlagi
odločbe Zavoda RS za šolstvo (v nadaljevanju: odločba o usmeritvi) pravico do brezplačnega prevoza
ne glede na oddaljenost njihovega prebivališča od osnovne šole, če je tako določeno v odločbi o
usmeritvi,
− ki imajo z odločbo o usmeritvi določeno izvajanje dodatne strokovne pomoči v zavodu za vzgojo in
izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, imajo pravico do povračila stroškov
prevoza do zavoda, v katerem se ta pomoč izvaja, če je njihovo prebivališče od tega zavoda oddaljeno
več kot štiri kilometre in
− ki imajo v odločbi o usmeritvi navedeno, da se jim zaradi gibalne oviranosti dodeli spremljevalca, se
tudi zanj povrnejo stroški prevoza v primeru uporabe javnega prevoza.
Vsi upravičenci morajo imeti stalno ali začasno prebivališče v Občini Tabor in vlogo oddati v roku, določenim s
tem pravilnikom, na predpisanem obrazcu.
3. člen
(območje zagotavljanja prevozov)
Brezplačni organizirani prevozi v in iz šole se zagotavljajo na območju Občine Tabor, razen za otroke s
posebnimi potrebami, za katere se zagotavljajo prevozi oziroma povrnejo stroški prevoza tudi za območja
izven Občine Tabor, v skladu z odločbo o usmeritvi.
4. člen
(način in postopki organiziranja prevozov)
Prevoz za učence iz prve, druge in tretje alineje 2. člena tega pravilnika opravlja pogodbeni izvajalec storitev,
ki ga Občina Tabor izbere skladno z zakonodajo, ki ureja javna naročila, praviloma za en odvoz in en dovoz na
relacijo.
Seznam upravičencev in druge evidence v zvezi s prevozi vodijo pristojni zavodi.
Ostalim upravičencem občina povrne stroške mesečne vozovnice za javni prevoz, v kolikor je možna uporaba
javnega prevoza. Če to ni mogoče, občina skrbnikom povrne potne stroške v višini, določeni za prevoz na delo
in z dela, ki jo določa uredba, ki ureja davčno obravnavo povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega
razmerja v javni upravi. Stroške se povrne za prevoz enkrat dnevno za razdaljo od dejanskega prebivališča
otroka do zavoda in nazaj, ob pogoju dejanske prisotnosti upravičenca v vzgojno izobraževalnem programu.
Občina v dogovoru s skrbniki lahko organizira poseben prevoz, namenjen otrokom s posebnimi potrebami, če
bi se to izkazalo za ekonomsko upravičeno.
Šolske prevoze z avtobusi, kombiniranimi vozili ali drugimi prevoznimi sredstvi lahko izvajajo pravne ali fizične
osebe, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje prevoza potnikov v cestnem prometu v skladu z zakonom in
podzakonskimi akti, ki urejajo cestni promet in prevoz skupin otrok.
7/11

Starši lahko izberejo tudi način prevoza otrok v šolo z lastnim osebnim vozilom, v kolikor jim ponujeni šolski
prevoz iz kakršnihkoli razlogov na ustreza. V tem primeru staršem ne pripada povračilo prevoznih stroškov.
Za primere iz 3. alineje 2. člena tega pravilnika in za primere, ko bi bila organizacija šolskega prevoza operativno
otežena ali ekonomsko neupravičena, občina v sodelovanju s starši pristopi k aktivnemu iskanju rešitve za
zagotavljanje varnega prevoza otrok do šole in nazaj.
Osnovna šola se o načinu šolskega prevoza in organiziranju prevoza učencev dogovori s starši in z lokalno
skupnostjo.
Šola praviloma do 1. maja tekočega leta učencem za prihodnje šolsko leto razdeli obrazec Vloga za brezplačni
organiziran šolski prevoz oziroma za povračilo stroškov prevoza. Na podlagi prejetih vlog šola pripravi seznam
upravičencev do organiziranega brezplačnega prevoza in ga, skupaj s predlogom relacij, posreduje občini do
konca meseca maja.
Osnovna šola vsako leto do konca avgusta, vsaj tri dni pred začetkom novega šolskega leta, na svoji spletni
strani objavi relacije s postajališči in vozni red organiziranega šolskega prevoza.
Šolski prevoz se praviloma organizira na relacijah, kjer so vsaj štirje upravičenci do brezplačnega prevoza na
podlagi 2. člena tega pravilnika in poteka po javni cesti, kjer je zagotovljeno vzdrževanje cestišča skozi vse leto.
V kolikor se zaradi premajhnega števila upravičencev na relaciji prevoz ne more organizirati, se v dogovoru s
starši, staršem povrnejo stroški prevoza.
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu vsako leto, praviloma do 20. avgusta, potrdi relacije za
brezplačni organiziran prevoz in postajališča, kjer upravičenci vstopajo in izstopajo ter zadnje postajališče na
relaciji. Razdalja do postajališča se lahko podaljša ali skrajša v primeru, da ni mogoče zagotoviti varnega vstopa
na vozilo ali če ni možno omogočiti varnega obračanja vozila.
5. člen
(vozni red in postajališča)
Vozni red prevozov dogovorita in uskladita šola in izvajalec prevozov vsako šolsko leto posebej, glede na urnik
pouka in število vozačev. Vozni red pošlje šola občini v potrditev pred začetkom veljavnosti.
Postajališča se na predlog šole in izvajalca prevozov potrdijo na svetu za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu tako, da lokacije zagotavljajo ustrezno prometno varnost in da razdalja do postajališča praviloma ne
presega en kilometer. Postajališča morajo zagotavljati varen vstop in izstop otrok in pri končnem postajališču
tudi varno obračanje vozila.
6. člen
(uveljavljanje pravice do povračila stroškov prevoza)
Skrbnik upravičenca najpozneje do začetka šolskega leta posreduje občinski upravi vlogo za uveljavljanje
pravice do povračila stroškov prevoza, v primeru priselitve ali drugih utemeljenih okoliščin pa poda vlogo med
letom, razen za upravičence iz prve in druge alineje 2. člena, za katere podajo vlogo za brezplačen prevoz v
osnovni šoli na njihovem obrazcu.
Vloga mora vsebovati najmanj:
− osebne podatke upravičenca in skrbnika (ime, priimek, naslov …),
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transakcijski račun skrbnika, na katerega bo občina izplačevala povračilo stroškov prevoza,
naziv in naslov vzgojno izobraževalnega zavoda, ki ga bo upravičenec obiskoval in
druge podatke, potrebne v postopku odločanja o pravici do povračila stroškov prevoza in za
izvrševanje pravice do povračila stroškov.

Skrbnik je dolžan k vlogi priložiti ustrezna dokazila (odločbo o usmeritvi otroka, potrdilo šole o vključenosti v
program).
V primeru, da skrbnik v šolskem letu izvaja prevoz več upravičencev, ki obiskujejo šolo oziroma zavod na istem
ali drugem naslovu, se prizna enkratno povračilo na osnovi dejansko prevoženih kilometrov.
Postopek ugotavljanja upravičenosti do povračila prevoznih stroškov vodi občinska uprava, ki o pravici odloči
z odločbo, na katero je mogoča pritožba pri županu.
Podlaga za povrnitev prevoznih stroškov za upravičence, za katere je bila izdana odločba, je
− mesečno potrdilo šole oziroma zavoda, ki ga upravičenec obiskuje, iz katerega mora biti razvidna
prisotnost upravičenca v šoli oziroma v zavodu ali
− račun za vozovnico za javni prevoz, v kolikor upravičenec (in spremljevalec) dejansko koristi sredstva
javnega prevoza.
Sredstva za povračilo prevoznih stroškov upravičencev se nakazujejo mesečno na račun staršev oziroma
skrbnikov, katerim je bila izdana odločba. Potrdilo o prisotnosti pošlje občini skrbnik ali po dogovoru zavod do
10. dne v mesecu za pretekli mesec, plačilo pa se izvrši na račun upravičenca do 18. dne v tekočem mesecu.
Upravičenci morajo v roku 8 dni sporočiti vsako spremembo, ki bi vplivala na upravičenost do organiziranega
brezplačnega prevoza ali upravičenosti do povračila stroškov prevoza. Spremembo so dolžni sporočiti šoli in
občini.
7. člen
(varstvo podatkov)
V vseh postopkih po tem pravilniku se osebni podatki otrok varujejo skladno z Zakonom o varovanju osebnih
podatkov.
KONČNA DOLOČBA
8. člen
(pričetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti da po objavi v Uradnih objavah Občine Tabor.
Št.: 03201-22/2018-8
Tabor, 17. 5. 2022
OBČINA TABOR
župan Marko Semprimožnik, l.r.
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Na podlagi 31. in 32. člena Zakona o vrtcih (Ur.list RS, št. 100/05 – UPB, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10
– ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17) in na podlagi 17. in 18. člena Pravilnika o
metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur.l. RS, št. 97/03, 77/05, 120/05,
93/15, 59/19), je Občinski svet Občine Tabor na 22. seji dne, 16. 5. 2022 sprejel

SKLEP O PLAČILU PROGRAMOV VRTCA ZARADI ODSOTNOSTI OTROK
1. člen
Starši oz. skrbniki otrok, za katere je občina Tabor po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa vrtca,
lahko uveljavljajo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno, v obdobju od 1. 7. do 30. 9.
Rezervacijo lahko starši oz. skrbniki uveljavljajo po dnevih, vendar najmanj 15 neprekinjenih delovnih dni ali
za celoten mesec, toda največ za dva meseca. Počitniška odsotnost mora biti na ustreznem obrazcu vrtca
najavljena do 20. junija tekočega leta oz. izjemoma 15 dni pred počitniško rezervacijo z utemeljeno vlogo.
Za rezervacijo plačajo starši oz. skrbniki 30 % zneska, določenega z odločbo centra za socialno delo o višini
plačila staršev. Starši oz. skrbniki, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavljajo
počitniško rezervacijo le za otroka, za katerega se plačilo programa vrtca ne sofinancira iz državnega
proračuna.
Do počitniških rezervacij je upravičen vlagatelj, ki ima skupaj z otrokom, ki obiskuje Organizacijsko enoto Vrtec
Tabor stalno prebivališče v Občini Tabor.
2. člen
V primeru odsotnosti otroka iz vrtca zaradi zdravstvenih razlogov, ki traja neprekinjeno najmanj 30 koledarskih
dni, so starši oz. skrbniki oproščeni plačila programa vrtca v višini 50 % zneska, določenega z odločbo centra
za socialno delo o višini plačila staršev. Vlagatelj mora občini posredovati vlogo za oprostitev plačila programa
vrtca iz zdravstvenih razlogov. Vlogi mora biti predloženo originalno zdravniško potrdilo in potrdilo vrtca o
dejanski odsotnosti otroka. Do navedene oprostitve plačila programa vrtca iz tega člena je upravičen vlagatelj,
ki ima skupaj z otrokom, ki obiskuje Organizacijsko enoto Vrtec Tabor stalno prebivališče v Občini Tabor.
3. člen
Starši oz. skrbniki otrok lahko uveljavljajo rezervacijo zaradi preventivno-zdravstvene odsotnosti starejšega
otroka z namenom varovanja zdravja mlajšega sorojenca v družini, in sicer enkrat letno, v obdobju od 1. 1. do
31. 12. Rezervacijo lahko starši uveljavljajo po dnevih, vendar najmanj 15 neprekinjenih delovnih dni ali za
celoten mesec, toda največ za dva meseca. Za rezervacijo plačajo starši oz. skrbniki 30 % zneska, določenega
z odločbo centra za socialno delo o višini plačila staršev.
Vlagatelj mora občini posredovati vlogo za oprostitev plačila programa vrtca iz preventivno-zdravstvenih
razlogov, z namenom varovanja zdravja mlajšega sorojenca v družini. Do navedene oprostitve plačila programa
vrtca iz tega člena je upravičen vlagatelj, ki ima skupaj z otrokom, ki obiskuje Organizacijsko enoto Vrtec Tabor
stalno prebivališče v Občini Tabor.
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4. člen
Pravici do uveljavljanja počitniške rezervacije oz. Rezervacije zaradi preventivno-zdravstvene odsotnosti
starejšega otroka z namenom varovanja zdravja mlajšega sorojenca v družini, se med seboj izključujeta, kar
pomeni, da so starši oz. Skrbniki otrok v enem koledarskem letu upravičeni do rezervacij v trajanju največ dveh
mesecev.
5. člen
Strošek živil se prične odštevati prvi dan otrokove odsotnosti.

Številka: 03201-22/2018-9
Tabor, 17. 5. 2022
OBČINA TABOR
župan Marko Semprimožnik, l.r.
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VSEBINA
• JAVNI RAZPIS za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v
Občini Tabor v letu 2022

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Tabor za leto 2022 (Uradne objave Občine Tabor, št. 10/2021),
Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Tabor za programsko obdobje
2018–2020 (Uradne objave Občine Tabor, št. 4/2017), Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Tabor za programsko obdobje 2018–2020
(Uradne objave Občine Tabor, št. 4/2019), Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in
spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Tabor (Uradne objave Občine Tabor, št. 5/2022), Mnenja
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o skladnosti sheme državne pomoči št. priglasitve: K-BE1611357727-2017 ter Podaljšanja shem državne pomoči po skupinski izjemi v kmetijstvu in gozdarstvu ter shem
pomoči de minimis v primarni kmetijski proizvodnji ter ribištvu in akvakulturi (št. 440-12/2020-26) Občina
Tabor objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE IN SPODBUJANJE
RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI TABOR V LETU 2022

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

Višina sredstev (v EUR):

10.000,00

Podukrep 1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Podukrep 2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi pogojev, ki so sestavni del tega javnega razpisa ter skladno s
Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Tabor s spremembami in
dopolnitvami.
III. UPRAVIČENCI
Upravičenci do pomoči so:
− fizične in pravne osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja, dejavna v primarni kmetijski
proizvodnji, oz. v primeru ukrepa po 43. členu Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 dejavna v
gozdarskem sektorju in so lastniki gozda, imajo sedež na kmetijskem gospodarstvu v Občini Tabor, ki
je vpisano v register kmetijskih gospodarstev;
− vlagatelji, ki v preteklem letu (letu 2021) niso prejeli sredstev iz občinskega proračuna na podlagi
razpisa za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini
Tabor.
IV. SPLOŠNI POGOJI IN MERILA
UKREP: POMOČ ZA NALOŽBE V OPREDMETENA SREDSTVA NA KMETIJSKIH GOSPODARSTVIH V ZVEZI S
PRIMARNO KMETIJSKO PROIZVODNJO
1. Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od naslednjih ciljev:
− izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov
proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje;
− izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba
presega veljavne standarde Unije;
− vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo
kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in
varčevanjem z energijo in vodo;
− povečanje lokalne pridelave hrane in samooskrba občine;
− preprečevanje zaraščanja podeželja.
2. Pomoč se ne dodeli za:
− nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih rastlin;
− zasaditev letnih rastlin;
− dela v zvezi z odvodnjavanjem;
− nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč;
− naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo pomoči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od
začetka njihovega delovanja;
− za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije;
− investicije, ki se izvajajo izven območja občine;
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−
−
−

investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov Republike Slovenije ali EU, vključno s sofinanciranjem
prestrukturiranja vinogradov;
stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
obratna sredstva.

3. Omejitve:
a) Pomoči se ne dodeli za davek na dodano vrednost, razen kadar po predpisih, ki urejajo DDV, ta ni vračljiv.
b) Do pomoči niso upravičeni subjekti, ki so:
− naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim
je bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom;
− podjetja v težavah.
c) Pomoči po tem razpisu se ne uporablja za:
− pomoči za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer, če je pomoč
neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali
drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
− pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga.
d) Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali
do države.
e) Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev, že prejel
ali je v postopku pridobivanja javnih sredstev Republike Slovenije ali Evropske unije.
f) Upoštevati je potrebno kumulacijo skladno z 11. členom pravilnika ter 8. členom Uredbe Komisije (EU) št.
702/2014.
g) Najnižji znesek dodeljene pomoči je 200,00 EUR, najvišji znesek pa 4.000,00 EUR na posamezno kmetijsko
gospodarstvo. Posamezne investicije prijavitelja morajo znašati najmanj 400,00 EUR brez DDV.
h) Investicije ne smejo biti začete pred pravnomočnostjo odločbe.
Podukrep 1.1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
1. Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
2. Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva ali nadomestni član s
pooblastilom.
3. Upravičeni stroški:
− stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo (rekonstrukcijo) gospodarskih poslopij na
kmetijskem gospodarstvu;
− stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije gospodarskih poslopij na kmetijskem gospodarstvu, ki
služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški materiala, ki se nanašajo na
naložbo);
− stroški nakupa kmetijske mehanizacije;
− stroški opreme gospodarskih poslopij;
− stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku, z izjemo namakalnih naprav;
− stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže …);
− stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih
znamk;
− stroški novogradnje ali rekonstrukcije hmeljskih žičnic in sadovnjakov;
− stroški nakupa trajnih rastlin.
4. Upravičenci do pomoči so:
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−
−

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

5. Pogoji za pridobitev pomoči:
− predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo naložbe, če je s predpisi s področja gradnje objektov to
potrebno;
− projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do
sofinanciranja;
− za naložbo, ki mora biti v skladu z določili petega odstavka 14. člena Uredbe 702/2014, mora biti
presoja vplivov na okolje, če je ta potrebna, predložena z vlogo za pridobitev pomoči;
− ponudbe oz. predračun za načrtovano naložbo;
− predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oz. preteklem letu, če rok za oddajo
zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel;
− mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba;
− drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
6. Intenzivnost pomoči:
− do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.
Podukrep 1.2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
1. Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov.
2. Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva oz. pooblaščena oseba, ki
jo pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni v skupno naložbo.
3. Upravičeni stroški:
− stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča (nezahtevne agromelioracije, pašniki);
− stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije;
− stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo;
− stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
4. Upravičenci do pomoči:
− posamezna kmetijska gospodarstva in ali več kmetijskih gospodarstev, vključenih v skupno naložbo
(pašna skupnost, agrarna skupnost …);
− kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ležijo na območju občine, oz.
katerih naložba se izvaja na območju občine;
− dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 2 ha primerljivih kmetijskih površin.
5. Pogoji za pridobitev pomoči:
− ustrezna dovoljenja oz. projektna dokumentacija za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar
so upravičeni do sofinanciranja;
− predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč;
− kopija katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba, kadar je predmet
podpore ureditev kmetijskih zemljišč ali nezahtevna agromelioracija;
− dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča;
− predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oz. preteklem letu, če rok za oddajo
zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel;
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−

drugi pogoji, opredeljeni z razpisom.

6. Intenzivnost pomoči:
− do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih;
V. RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Razpisna dokumentacija obsega:
− besedilo javnega razpisa;
− Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Tabor za programsko
obdobje 2018–2020
− Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in
podeželja v Občini Tabor za programsko obdobje 2018–2020;
− Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in
podeželja v Občini Tabor (Uradne objave Občine Tabor, št. 5/2022),
− prijavni obrazec z vzorcem pogodbe in zahtevkom za izplačilo sredstev.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa na spletni strani www.obcinatabor.si ali v sprejemni pisarni Občine Tabor. Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom zainteresirani
dobijo v času uradnih ur Občine Tabor na tel. št. (03) 705 70 80 pri kontaktni osebi Renati Mihevc.
VI. OBDOBJE ZA PORABO DODELJENIH SREDSTEV
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 30. 11. 2022 – do tega datuma morajo biti dela in storitve
opravljene ter predloženi zahtevki (z dokazili) za izplačilo.
VII. ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG IN NAČIN PREDLOŽITVE, DATUM ODPIRANJA VLOG IN ROKI ZA ODDAJO
ZAHTEVKOV
Vloge morajo biti oddane osebno v sprejemni pisarni Občine Tabor, prek e-pošte na naslov info@obcinatabor.si, ali poslane na naslov Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor. Pošiljke, oddane po pošti, morajo biti
obvezno oddane s priporočeno pošto do petka, 17. 6. 2022 (datum poštnega žiga na dan 17. 6. 2022).
Vloga za prijavo na razpis mora biti oddana v zaprti kuverti, opremljeni z imenom, priimkom in naslovom
vlagatelja oz. z nazivom ter naslovom pravne osebe na hrbtni strani kuverte. Na sprednji strani kuverte mora
biti napisano:

»NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS – KMETIJSTVO 2022«
Vloga mora biti izpolnjena in oddana z vsemi prilogami v skladu z razpisno dokumentacijo.
Vzorca pogodbe vlagatelji vlogi ne prilagajo.
Rok za oddajo vlog: petek, 17. 6. 2022.
VIII. OBRAVNAVANJE VLOG
Odpiranje vlog ne bo javno.
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Pravočasno prispele in pravilno označene vloge za razpisane namene bo obravnavala strokovna komisija,
imenovana s strani župana občine.
Prepozno prispele oz. neustrezno opremljene vloge bodo s sklepom zavržene.
Vloge, ki ne bodo izpolnjevale razpisnih pogojev oz. kriterijev upravičenosti do pomoči, bo komisija zavrnila.
Predlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 8 dni od dneva odpiranja vlog pisno pozvala na dopolnitev
vloge. Rok za dopolnitev vlog bo 8 dni od dneva prejema poziva na dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji
v navedenem roku ne bodo dopolnili ali ne bodo odpravili pomanjkljivosti, bodo s sklepom zavržene.
Po preteku roka za dopolnitev vlog bo strokovna komisija vse popolne vloge ocenila na podlagi pogojev,
navedenih v javnem razpisu ter pripravila predlog upravičencev do pomoči in predlagano višino sredstev, ki se
dodeli posameznemu upravičencu.
Razpisana sredstva se bodo upravičencem dodelila do porabe višine sredstev, razpisanih za ukrep. V primeru
prijave večjega števila upravičencev se bo dodeljena pomoč sorazmerno znižala.
Upravičenci bodo o izidu razpisa obveščeni z odločbo, ki jo na predlog strokovne komisije izda pooblaščena
oseba občinske uprave, najpozneje v roku 8 dni od odpiranja vlog. V odločbah bo opredeljen namen, ukrep,
višina odobrenih sredstev in upravičeni stroški.
Zoper odločbo lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od vročitve odločbe. Odločitev župana je
dokončna.
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Za datum dodelitve pomoči se šteje datum pravnomočnosti odločbe.
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine nakažejo na transakcijski račun na podlagi zahtevka
posameznega upravičenca. Zahtevek mora vsebovati dokazila o plačilu obveznosti in račune oz. dokumentacijo
glede na ukrep. Zahtevki in računi morajo biti dostavljeni na Občino Tabor najkasneje do v razpisu določenih
rokov za oddajo zahtevkov.
IX. NADZOR IN SANKCIJE
Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Tabor,
pridobljenih po tem javnem razpisu, spremlja in preverja pri prejemnikih občinska strokovna služba, pristojna
za področje kmetijstva. Komisija, ki jo imenuje župan, preveri realizacijo naložb na terenu.
V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v celoti s
pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi:
− da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena;
− da je upravičenec za namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke;
− da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že pridobil finančna sredstva.
V navedenih primerih ugotovljene nenamenske porabe sredstev upravičenec izgubi pravico do pridobitve
sredstev po tem pravilniku za naslednji 2 leti.
Št. zadeve: 331-1/2022-1
Datum: 17. 5. 2022
OBČINA TABOR
župan Marko Semprimožnik, l.r.
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•

Utrinki tretješolcev:
•
•
•

Všeč mi je bil razgled in da sem si lahko
kupil čips in čigumi. (Taj)
Všeč mi je bilo, da smo si lahko kupili
kakšen prigrizek. Bil je najlepši dan. (Ella)
Všeč so mi bile igre pri koči. Ta dan je bil
super in komaj čakam, da se ponovi. (Ema)

•

Všeč mi je bilo, da smo se lovili in skrivali.
Imeli smo se lepo. (Maj)
Všeč mi je bila sama pot, ki je potekala
skozi gozd. Ko smo se vračali, smo bili zelo
utrujeni. (Ana)
Manja Drnolšek

PLAVALNI TEČAJ
V ponedeljek, 4. 4. 2022, smo prvič odšli na plavalni
tečaj. Ob 11. uri nas je pobral kombi in odpeljal v
Celje. Na bazenu nam je bilo zelo všeč.
Na začetku smo šli v mali bazen, kjer smo imeli 10
do 20 minut igre. Potem smo se postopoma učili
plavati kravl. V torek smo se naučili pravilnega
plavanja žabice. V sredo pa smo se naučili še hrbtno
plavanje. V četrtek smo šli plavat že dopoldan, ob
8. uri. Spet smo imeli igro, ampak se nismo nič učili,
le ponavljali smo. V petek je prišel dan za
ocenjevanje. Spet smo imeli igro. Nato je učitelj
izbral skupino, da jih oceni. Med tem časom smo si
ostali podajali žogo. Zatem je izbral našo skupino.
Vsi smo dobro opravili. Bilo mi je zelo všeč in upam,
da bomo še kdaj ponovili.
Eva Topovšek, 3. c
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Všeč mi je bilo, ko sem se učila plavati in da smo se
lahko igrali. Bili so prijazni in tudi malo strogi.
Naučili smo se plavati žabico, hrbtno in kravl. Težko
mi je bilo plavati hrbtno. V petek je bil zadnji dan
na plavanju. Vsak je dobil medaljo. Jaz sem dobila
delfinčka.
Ella Kranjc , 3. c
Plavalni tečaj je bil super. Imeli smo ga v Celju. Prve
tri dni smo imeli najprej malo pouka, nato pa
plavanje. Plavalni učitelj Ivan je bil malo siten.
Najlažje mi je bilo plavati hrbtno. Veliki bazen je
imel 27 stopinj. Najprej, ko si šel v bazen, ti je bilo
malo mrzlo. Na ocenjevanju sem dobil bronastega
delfinčka.
Aljaž Basle , 3. c

Plavalni tečaj mi je bil zelo všeč. Zelo sem se
zabaval. Naučil sem se veliko novih stvari. Všeč mi
je bilo, da smo imeli na začetku malo prosto, zato
smo si pod vodo dajali petke. Učitelji so bili zelo
strogi in naučili so nas pravilnega plavanja žabice,
kravla in hrbtnega plavanja. Na koncu so nas
ocenili. Dobil sem bronastega delfinčka.

smo se lahko igrali. Učitelja Matej in Nataša sta bila
prijazna, učitelj Ivan pa je bil strožji in siten. Tam
smo plavali kravl, hrbtno, žabico, žabico babico in
drsenje. Zadnji dan smo imeli ocenjevanje. Nihče ni
dobil zlatega delfinčka, jaz pa sem dobila
srebrnega.
Naja Šalamon, 3. c

Nik Krivec, 3. c
Učiteljica Silva Rizmal
Na plavalnem tečaju mi je bilo najbolj všeč, da smo
plavali v bazenu in skakali na glavo. Med odmori

POHOD V MARIJO REKO
V ponedeljek, 18. 4. 2022, smo imeli pohod. Pred
POŠ Tabor smo se zbrali ob 8. uri. Čez 15 minut smo
se odpravili na triurni pohod v Marijo Reko. Med
hojo smo si prepevali pesmi, se pogovarjali, že
načrtovali plane za naslednje vzpone ter vadili in
utrjevali znanje za orientacijo, ki je potekala 23.
aprila.
Naša pot je potekala mimo Lesjaka ter mimo kmetij
Štajner, Kališek in Kisovar. Ko smo po treh urah
prišli na cilj, smo si privoščili čaj in štrudelj iz
planinske koče. Po eni uri počitka smo se odpravili

nazaj proti šoli. Med potjo smo srečali člane
Planinskega društva Tabor. Spregovorili smo nekaj
besed in nato smo se odpravili vsak na svojo stran.
Med potjo smo se fotografirali, da bomo za vedno
imeli ohranjene spomine na ta dan.
Nazaj prehojena pot je trajala približno dve uri. K
šoli smo se vrnili ob 14.30. Z velikim zadovoljstvom
smo odšli vsak v svojo smer.
Karla Kos
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»MI SMO SVET«
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V sredo, 20. 4. 2022, smo učenci in učitelji
Podružnične osnovne šole Tabor pripravili
prireditev z naslovom Mi smo svet, s katero smo
zaključili celodnevni kulturni dan na temo vrednot
in lepega vedenja. Učenci so se v prvem delu dneva
prek delavnic spoznavali z različnimi vrednotami, o
njih razpravljali ter obnovili pravila lepega vedenja
na prireditvah. Celoten mesec april so se skupaj z
učitelji pripravljali na točko, s katero so se
predstavili na prireditvi.
To je bil za vse poseben dan. Dan, ko je naš svet
zopet postal vaš svet. Dan, ko smo se po dolgih
dveh letih ponovno družili pod isto streho. Dan, ko
smo si lahko pogledali v oči, si podelili topel
nasmeh, lepo besedo in nežen stisk roke. In to je bil
dan, ko ni bilo več izgovora, da se ne bi iz srca objeli
in morda kakšno skupaj zapeli.

Učitelji naše šole smo bili ob zaključku lanskega
šolskega leta izredno ponosni na naše učence, saj
so kljub drugačnemu, lahko rečemo, zelo
stresnemu in negotovemu šolskemu letu, pokazali
veliko mero poguma, optimizma in iznajdljivosti.
Začutili smo, da jim želimo izkazati hvaležnost,
spoštovanje in vliti moči za nadaljnje delo.
Pod peresom nekaj učiteljev se je spisalo besedilo
pesmi Mi smo svet, učitelji »pevci« pa smo se
potrudili in pesem posneli v profesionalnem
glasbenem studiu. Zadnji šolski dan se je oglasil
šolski radio in po zvočnikih je zadonela pesem
učencem v dar. Ob zaključku prireditve smo skupaj
zapeli prav to pesem in na obraze vseh v dvorani
pričarali nasmehe.
Sanja Marn, Darja Korpnik, Manja Majcen,
David Zavolovšek

UČENEC OSNOVNE ŠOLE VRANSKO-TABOR V PARLAMENTU REPUBLIKE SLOVENIJE!
V ponedeljek, 11. 4. 2022, je v Ljubljani v
parlamentu Republike Slovenije potekal 32.
nacionalni Otroški parlament. Poslanske klopi je
zasedlo 111 parlamentark in parlamentarcev iz
vseh slovenskih regij. Razpravljali so o svoji poklicni
prihodnosti.
Dogodek so s svojo navzočnostjo počastili: Borut
Pahor, predsednik Republike Slovenije, Damir
Orehovec, državni sekretar na Ministrstvu za
izobraževanje, znanost in šport, Darja Groznik,
predsednica ZPMZ, dr. Jože Ruparčič, namestnik
varuha človekovih pravic, nekaj poslancev in
poslank ter drugi vabljeni gostje.
Pred plenarnim delom je svoje misli izrazil gospod
predsednik, Borut Pahor. Mladim je namenil
spodbudne besede, jim vlil upanje in jih opogumil
k radovednemu življenju, saj bodo le tako odkrili
svoj talent.

Spodnjo Savinjsko regijo sta zastopala 2
parlamentarca. Eden izmed njiju je bil naš učenec,
Matevž Kovačič iz Tabora.
Oba predstavnika naše regije sta bila pri podajanju
mnenj, predlogov in argumentiranju izredno
suverena, odločna in prepričljiva. Njun nastop so
opazile tudi večje medijske hiše, ki so prepoznale
potencial in pokončno držo pri zagovarjanju
svojega stališča. Požela sta tudi aplavz poslancev in
predsednika.
Matevž Kovačič, iz 8. c razreda, je v svojem
nagovoru predlagal spremembo štipendiranja
nadarjenih učencev. Zavzema se za odkrivanje
nadarjenosti tudi na področjih, ki v šolskem okolju
niso predmet ocenjevanja, npr. kuhanje. V procesu
šolanja je predlagal, da bi vsak učenec lahko en dan
preživel pri morebitnem delodajalcu in prek
izkušnje pridobil mnenje o poklicu. Kot zadnje, je
izpostavil nujno povezanost med teorijo in prakso.
Vsak učitelj naj teoretična izhodišča podkrepi s
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praktičnim primerom, saj le tako mladi pridobijo
uvid v pomembnost določenih znanj.

parlamentarci izbrali Duševno zdravje otrok in
mladih.

Za temo 33. nacionalnega Otroškega parlamenta,
ki bo potekal v prihodnjem šolskem letu, so mladi

Darja Korpnik, mentorica otroškega parlamenta
na OŠ Vransko-Tabor

MLADI ČEBELARJI
V soboto, 7. maja 2022, smo se z učenci
čebelarskega krožka na POŠ Tabor, ki deluje v
sodelovanju s čebelarji ČD Tabor, prvič udeležili
državnega tekmovanja mladih čebelarjev Slovenije.
Letošnje je bilo že 44., ki ga je organizirala ČZS.
Potekalo je na Biotehniški šoli Maribor. Udeležilo
se ga je šest učencev iz 4. c razreda. Dva učenca sta
dosegla srebrno priznanje, ostalim štirim pa je
zmanjkala samo točka do bronastega.
Poleg samega tekmovanja je potekal tudi
spremljevalni program. Dijaki Biotehniške šole so
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nas vodili po njihovem posestvu, ki je zelo veliko in
je bilo vredno ogleda. Ogledali smo si lastni terarij,
veterinarsko ambulanto, čebelarski muzej, sobo za
apiterapijo, park z mlako in še marsikaj zanimivega.
Seveda, je bilo poskrbljeno tudi za naše želodčke.
Vsako društvo je prejelo tudi set za prvo pomoč ob
morebitnem piku čebele (alergijske reakcije),
didaktične karte »Čebelja paša« kot učni
pripomoček za spoznavanje medovitnih rastlin in
gnezdilnico za čebele samotarke. Kljub slabemu
vremenu, smo dan preživeli lepo, polni idej,
prijetnih vtisov in spodbude za nadalnje delo.

• Bil sem vesel, ko sem ugotovil, da sem dosegel
srebrno mesto. Imeli smo se zelo lepo. Všeč mi
je bilo, ko smo božali piščančke. (Tim Topovšek,
4.c)
• Všeč mi je bilo, ko sem imel okrog vratu kačo, ko
smo bili pri šolski mlaki in imeli čas za igro. (Jurij
Juhart, 4. c)
• Zanimiv mi je bil ogled terarija. (Martin Juhart,
4.c)
• Zelo so mi bile všeč rastline. (Lea Lopan, 4.c)
• Za kosilo smo jedli zelo dobro zelenjavno juho.
(Jaro Petrovič Poljanec)
Manja Drnolšek,
mentorica čebelarskega krožka na POŠ Tabor
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AKTIVNOSTI NAŠIH DRUŠTEV
ZAHVALA
Vsem zvestim kupcem in obiskovalcem se
zahvaljujemo za obisk na Šentjurskem sejmu ter za
izkazano zaupanje v vseh letih našega delovanja,
tudi v času epidemije.

let

Za vas se bomo trudile še naprej.
Društvo žena in deklet Občine Tabor, z vami že 20

1. MAJ V ZNAMENJU ŠENTJURSKEGA SEJMA
Na praznično nedeljo smo gasilci Prostovoljnega
gasilskega društva Loke izpeljali družabni in
gostinski del tradicionalnega Šentjurskega sejma,
hkrati pa smo v uporabo prevzeli novo – rabljeno
vozilo GVV2 Mercedez Benz.

Velik šotor je na prireditvi pokal po šivih ves dan.
Na plesišče so obiskovalce najprej privabili
domačini, Navihani muzikanti, popoldansko
taktirko pa so prevzeli Veseli svatje, ki so vse
prisotne zabavali do poznega večera.
Brez pridnih rok vseh članov društva in še mnogih
drugih prostovoljcev, ki so nam pomagali, veselica
zagotovo ne bi tako dobro uspela.
Zahvaljujemo se Občini Tabor, vsem donatorjem in
vsem vam, ki ste nam kakorkoli pomagali izpeljati
ta družabni dogodek. Vsem obiskovalcem hvala, da
ste nas podprli s svojo prisotnostjo. Prav tako se
zahvaljujemo vsem botrom in ostalim občanom, ki
ste s svojim prostovoljnim prispevkom pripomogli
k nakupu in nadgradnji našega vozila.
Tako smo po dveh “sušnih” letih brez druženja,
petja in plesa na nekoliko deževen dan dokazali, da
za veselico ni ovir. Ljudje smo družabna bitja, ki
potrebujemo stik drug z drugim.
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V slogi je moč in z gasilskim pozdravom “Na
pomoč”!
Nina Mak Lopan – PGD Loke

OBČINSKI TURNIR V BALINANJU
V soboto, 23. 4. 2022, je Športno društvo Tabor
izvedlo občinski turnir v balinanju na domačem
balinišču. Kljub slabi vremenski napovedi, nam je
vreme ustreglo in smo lahko nemoteno izvedli
turnir.

Sodelovalo je pet ekip. Po žrebu je sledil razpored
tekem. Glede na število ekip se je igralo po sistemu
vsak z vsakim. Igre so bile vseskozi zanimive,
napete in v prijateljskem vzdušju. Turnir je potekal
pod budnim očesom sodnika iz Prebolda, g. Srečka
Fajfarja.

Na koncu je bil vrstni red ekip naslednji:
1. Turistično društvo Tabor;
2. Društvo upokojencev Tabor;
3. Pevsko društvo Tabor;
4. Društvo upokojencev Šmartno ob Dreti;
5. Planinsko društvo Tabor.

Prve tri ekipe so prejele medalje, ki jih je podelil
župan g. Marko Semprimožnik. Sledila je
pogostitev z okusnim golažem in prijetno druženje
med udeleženci.
ŠD Tabor
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''MEDVAŠKI'' TURNIR V NOGOMETU OBČINE TABOR
23. 4. 2022 se je v sklopu občinskega praznika
odvijal tradicionalni ''medvaški'' turnir v malem
nogometu. Turnir se je vrnil po daljšem premoru.
Nazadnje je bil odigran leta 2018.
Na turnirju so nastopili igralci iz naslednjih naselij:
Tabor, Loke, Pondor in Kapla. Zadnji zmagovalci,
ekipa Ojstriške vasi, so izostali. Odigralo se je šest
tekem, vse ekipe so odigrale medsebojne dvoboje.
Po napeti odločilni tekmi je na turnirju slavila ekipa
Pondorja, drugo mesto pa je zasedla ekipa Lok.
Tretje mesto je osvojila ekipa Tabora in zadnje
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mesto ekipa Kaple. Sodniško delo je odlično opravil
Viktor Urankar.
Zahvaljujem se vsem igralcem, ki so se odzvali na
povabilo in udeležili turnirja. Prav tako gre zahvala
odličnim navijačem. Na tej točki vabim vse
ljubitelje nogometa, da se ob četrtkih pridružite
rekreaciji na travnatem igrišču Razgan.
Športni pozdrav.
Žan Grobler, podžupan Občine Tabor in vodja
nogometne sekcije ŠD Tabor

ŠENTJURSKI KOŠARKARSKI TURNIR TROJK
Turnirja trojk v decembru nismo mogli izvesti
zaradi že znanih razmer (epidemija). Tako smo ga
realizirali v terminu občinskega praznika, kar pa je
izpadlo še bolje. Sestavile so se štiri ekipe po vaseh
in medsebojno odigrale. Kdor je imel več zmag, je
dosegel 1. mesto. Tekme so bile napete, a korektne
in poštene. Potekala je borba za vsako žogo in vsak
koš. Najboljša ekipa je bila iz Lok (Peter, Primož,
Miha), saj so zmagali vse tekme in posledično

osvojili pokal za 1. mesto. Na 2. mesto se je uvrstila
ekipa ŠD Tabor, sledila je Ojstriška vas in Pondor.
Nato smo se podružili na manjšem pikniku, kjer
smo analizirali tekme in ponosno pokomentirali, da
so se letos naši cilji uresničili. Z velikim
zadovoljstvom smo dorekli, da se naslednje leto
zopet pomerimo in sestavimo še več ekip.
ŠD Tabor

REZULTATI OBČINSKEGA TURNIRJA V NAMIZNEM TENISU 2022
V letu 2022 Covid-19 ni bil toliko problematičen.
Tako smo lahko organizirali odprti občinski turnir v
namiznem tenisu. Dogodek se je odvijal v Domu
krajanov Tabor, 9. 4. 2022, ob 10. uri. Udeležba je
bila solidna, saj so se turnirja udeležili igralci iz
sedmih bližnjih in malo bolj oddaljenih občin.
Posamezno:
Finalna skupina:
1. mesto: ZAVASNIK Nejc
2. mesto: PALČIČ Damjan
3. mesto: ZUPANČIČ Iztok
4. mesto: BREZNIKAR Uroš

Tolažilna skupina:
1. mesto: GREGL Nejc
2. mesto: KOVČE Danijel
3. mesto: ZELIČ Tomaž
4. mesto: SEŠEL Aleš
Dvojice:
1. mesto: ZUPANČIČ Iztok/SEŠEL Aleš
2. mesto: BREZNIKAR Uroš/PEKLAJ Marjan
3. mesto: GRAHEK Milan/KOVČE Danijel
4. mesto: PALČIČ Damijan/LEBIČ Korel
Breznikar Uroš,
vodja namizno-teniške sekcije ŠD Tabor
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PONOVNO AKTIVIRANJE TABORSKIH PLANINCEV PO »PRISILNI PAVZI«
Zadnji dve leti je delovanje Planinskega društva
Tabor
močno
zaznamovala
epidemija
koronavirusa, zato so bile naše aktivnosti močno
okrnjene.
S sproščanjem ukrepov smo končno lahko ponovno
zagnali društvene aktivnosti. Začeli smo v mesecu
marcu z občnim zborom. Poleg pregleda poročil za
pretekli dve leti smo izvolili novo vodstvo. Naj se ob
tej priložnosti iskreno zahvalimo staremu vodstvu
pod predsedstvom Milene Lenko za vso opravljeno
delo, zagnanost in vztrajnost. Udeležba na občnem
zboru je bila zelo dobra, zbor pa je potekal v
sproščenem in prijateljskem vzdušju na Ribniku pri
Lisjaku. Tudi njim iskrena hvala.
Sproščanje ukrepov pomeni tudi, da smo ponovno
začeli z izvajanjem tradicionalnih planinskih
pohodov. Tako smo se na velikonočni ponedeljek
odpravili do doma pod Reško planino, dva tedna
kasneje smo izpeljali še drugi tradicionalni pohod –
prvomajski pohod na Čemšeniško planino. Letošnji
pohod je potekal po nekoliko drugačni trasi, saj
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smo se odpravili po delu Savinjske planinske poti,
ki letos praznuje častitljivih 50 let. Zbrali smo se v
Zajasovniku, od koder smo se mimo Limovc in Prvin
povzpeli do doma na Čemšeniški planini. Po
krajšem postanku smo nadaljevali pot do Krvavice
in ga zaključili na naši Zajčevi koči, kjer so ostali
člani poskrbeli za prazne želodčke.

Z velikonočnega pohoda

Prvomajski pohod na Čemšeniško planino

Ko smo že ravno pri naši planinski postojanki – s 1.
majem je koča uradno odprla svoja vrata. Na njej

bodo vsak vikend dežurali naši člani, zato vabljeni,
da jo obiščete!
Planinsko društvo Tabor

APRILSKI POHOD ZA STARE 50+
Odpravili smo se izpred KZ
Tabor proti Hudimarjem.
Naša pot potekala čez
Lepo Trato in mimo
domačije Šmit, čez Mokre
Virte, Mrzlo Polje ter nazaj
na naše izhodišče. Med
pohodom smo občudovali
cvetočo naravo, lepo smo
pokramljali in obujali
spomine.
Za konec smo si v
preddverju Občine Tabor
ogledali slike Likovne
sekcije Mavrica.
Pohod smo zaključili
dobrovoljni in s polno
novih vtisov.
Društvo upokojencev
Tabor
Ker je bilo za torek napovedano deževno vreme,
smo se v aprilu na pohod odpravili v četrtek. Ni
nam bilo žal…
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V SPOMIN IN OPOMIN

V okviru praznovanja občinskega praznika Občine
Tabor in 27. aprila – dan upora proti okupatorju −
je naša Krajevna organizacija ZB organizirala
tovariško srečanje s kulturnim programom.

Kulturni program je potekal po scenariju, ki ga je
pripravila Maja Leskovšek. Nastopali so mladi
nadarjeni pevci in instrumentalisti, program pa je
povezovala Jerca Šmit.

Zbrali smo se, da se spomnimo in poklonimo
udeležencem narodnoosvobodilnega boja, tako
partizanov kot tudi drugih žrtev vojnega nasilja,
internirancev in izgnancev. Spominjali smo se
najbolj svetlega trenutka slovenske zgodovine –
upor slovenskega naroda proti okupatorju.

Poudarjeno je bilo, da začetki osvobodilnega
gibanja v Taboru segajo že v prve dni okupacije. V
Miklavžu so se taborski terenci in I. Savinjska četa
povezovali z revirskimi partizani, izvajali skupne
ilegalne akcije in povezali delovanje med Savinjsko
dolino in revirji iz Zasavja. Skozi Tabor so vodile
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kurirske poti, po katerih so Savinjčani odhajali v
partizane. Po teh poteh je potovala partizanska
literatura na območje celotne Štajerske. TV postaja
26, ki je delovala na domačiji Veteršek v Miklavžu,
je bila stičišče poti proti Mrzlici, Moravčam, na
Dobrovlje in na Pohorje.
V času narodnoosvobodilne vojne je iz območja
Občine Tabor padlo 42 borcev, v zaporih je bilo
ustreljenih 26 talcev, v koncentracijskih taboriščih
je umrlo 17 internirancev. Na dogodke iz NOB nas
na območju domače občine spominjajo in
opominjajo spomeniki ter obeležja na kruto,
umazano, pošastno, grdo drugo svetovno vojno.
Na domu krajanov sta dve plošči z imeni 86 žrtev
NOB, na Presedlah je grob in spomenik sedmim
padlim partizanom. Tudi na pokopališču Tabor
imamo spomenik za šest padlih partizanov. Pri
domu krajanov stojita obeležji v spomin na padle
kurirje in veziste ter obeležje kmetu Skutniku,
največjemu zavetniku Cankarjeve tehnike.
Spominsko obeležje je tudi pri partizanski tehniki
Cankar in kurirski stanici na domačiji Veteršek. Na
Kisovarjevi domačiji je pritrjena spominska plošča
trem Kisovarjevim sinovom, ki so med vojno dali

življenje za domovino. Spominska plošča je tudi na
domačiji Pošebal v Miklavžu pri Taboru, v spomin
na delovanje revirske čete in gospodarja Andreja
Zakonjška, ki je bil zaradi sodelovanja s partizani
ustreljen. Tudi na Krvavičnikovi domačiji je plošča v
spomin na padle sinove. Na Hudimarjih stoji
spomenik padlim borcem, kjer je I. četa štajerskega
bataljona padla v zasedo. Leta 2012 je naša
krajevna organizacija v spomin na upor naših
sokrajanov, na ustreljene talce, na internirane
družine ter zaradi delovanja Šprajčeve tehnike, na
Cukalovem kozolcu v Ojstriški vasi postavila
spominsko obeležje. Družina Gržina je pri Brišn’k v
Ojstriški vasi mami Ceciliji Gržina – politični
zapornici in interniranki − v kazensko in delovno
taborišče,
postavila
ploščico
imenovano
spotikavec.
Bogata zgodovina naših prednikov iz časa
narodnoosvobodilnega boja tako ne bo nikoli
pozabljena in izbrisana.
Krajevna organizacija ZB za ohranjanje vrednot,
NOB Tabor

OBMOČNA REVIJA PEVSKIH ZBOROV IN MALIH VOKALNIH SKUPIN
V soboto, 14. maja, je v Domu Krajanov Tabor, v
organizaciji JSKD OI Žalec in Kulturnega društva
Ivan Cankar Tabor, potekala letošnja Območna
revija pevskih zborov in malih vokalnih skupin.
Kljub dveletnim koronskim razmeram, ki kulturi, še
posebej prepevanju, niti malo ni bila naklonjena, se
je revije udeležilo kar 17 različnih zasedb.
Zaradi enostavnejše logistike je bila revija
razdeljena v tri posamezne koncerte, zato so se
zbori v Taboru izmenjevali praktično čez cel dan in
petje je bilo slišati od parkirišča pri Domu krajanov
do občinske stavbe (in njene terase).

Tudi Tabor je bil na reviji dobro zastopan – z
novima in precej zahtevnima programoma (ki sta
vsebovala tudi dela našega Tilna Slakana) sta se
predstavila mešani pevski zbor in vokalna skupina
OK!tete, ki zdaj z nestrpnostjo pričakujeta
komentar ocenjevalke.
Sezono navadno zaključimo proti koncu maja s
koncertom – tudi letos jo bomo, a šele v prvi
polovici junija, saj smo jo začeli šele v februarju.
Že zdaj vas vabimo, da nas pridete poslušat in
pogledat – ste opazili nov izgled naših OK!tet?
Pevsko društvo Tabor

Revijo je strokovno spremljala selektorica ga.
Alenka Podpečan, ki bo vsem sestavom, ki so to
želeli, podala temeljito pisno recenzijo.
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NAJ MEDI
»Naj medi« je pozdrav čebelarjev, saj prav ti želijo,
da bi cvetlice in drevesa bogato cvetela. Tako bi
dobile čebelice priložnost za let od cveta na cvet in
za nabiranje medu.
Članica TD Tabor, Mira Pepel, je v aprilu prejela od
čebelarjev, kjer je tudi članica, sadike medovitih
sadnih dreves. Dvanajst dreves je namenila TD
Tabor, da jih posadimo na občinsko zemljišče v
Ojstriški vasi.
Tako smo se na ponedeljek, 11. aprila, zbrale pri
kozolcu Mire Pepel, Maje Lekše in Hani Zamuda.
Posadile smo enajst češenj in eno lipo. Dodale smo
jim leseno oporo ter mlade sadike dobro zalile. V
naslednjih dneh je Mira poskrbela, da so bila
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drevesca dobro zalita. Narava in sonček so bili
naklonjeni rastlinicam. Na naše veselje so se prijele
in zazelenele. V upanju, da bodo drevesa dobro
rasla in postala slastna paša za naše marljive
čebelice, smo nazdravile našemu plemenitemu
delu in si privoščile malico na masivni mizi pod
kozolcem.
V društvu si želimo še več takšnih akcij, saj se
zavedamo pomen čebel in njihovega vpliva na
človekovo življenje. Naj medi!

Hani Zamuda, predsednica TD Tabor

USTVARJALNA DELAVNICA IZDELOVANJA PIRHOV
Sekcija za ohranjanje kulturnih običajev
Turističnega društva Tabor je na veliki četrtek, 14.
aprila 2022, organizirala ustvarjalno delavnico
izdelovanja pirhov iz naravnih ekoloških
materialov. Projekt je bil načrtovan tako, da članice
društva svoje znanje prenesejo na družine in na
mladi rod, zato smo k sodelovanju povabili tudi
učence osnovne šole. Vabila so bila dostavljena v
šolo, a niso bila razdeljena. Prepričani smo, da je
ponagajal »šolski škrat«. Kljub temu se je v
prostorih društva ob dogovorjeni uri začela
ustvarjalna delavnica.

Pobarvanih je bilo približno 120 belih kokošjih
jajčk. Barva, ki so jo članice društva uporabljale, je
bila iz rdeče pese, špinače, olupkov rdeče čebule in
kurkume. Ko se je barva posušila, je sledilo

lepljenje papirnatih sličic z beljakom. Kasneje so
pridne roke naših članic pirhe položile v gnezda, ki
so jih predhodno pripravila. Naj vam zaupamo še
skrivnost − medtem ko smo pridno delali in
ustvarjali, so bila vrata društva odprta in prikradel
se je velikonočni zajec, ki je prinesel zvrhan koš
čokoladnih pirhov. Ker otrok ni bilo, smo izdelane
aranžmaje razdelili med člane društva, krajane in
balinarje na igrišču.

V predvelikonočnem času so člani društva pod
vodstvom naše predsednice, Hani Zamuda, okrasili
tudi naš kraj.
Nevenka Vidmar, predsednica Sekcije za
ohranjanje kulturnih običajev, TD Tabor
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BRAVO, ZMAGA TD TABOR!
V soboto, 23. aprila 2022, smo se zbrali ljubitelji
balinanja in pokazali svoje znanje na
medobčinskem tekmovanju. V ekipi TD Tabor smo
bili trije člani: Maja Lekše, Marko K. in moja
malenkost.

Župan naše občine, Marko Semprimožnik, je
medalje z veseljem podelil, na našo ekipo pa je bil
zelo ponosen. Občutili smo srečo, da se je naše
delo obrestovalo. Na koncu sploh ni pomembno,
kdo je dobil prvo nagrado, pomembno je, da smo
se zbrali in ob dobri družbi imeli lepo.

Dan je bil dokaj hladen, kljub temu da je sijalo
sonce, a to nas ni oviralo. Zavihali smo rokave in
pokazali, kaj znamo, saj vsak teden pridno vadimo.
Na tekmovanju so sodelovale še ekipa DU Tabor,
Pevsko društvo Tabor, DU Šmartno ob Dreti in PD
Tabor. Pa smo začeli. Medalje so se od sonca
bleščale in gorele, želja po teh v naših srcih pa
ravno tako.
Uspelo nam je! Zmagali smo, bili smo prvi in zlati.
Feliks Zamuda,
predsednik Sekcije za promocijo turizma, TD Tabor

DVOJNO SLAVJE
Tik pred prvomajskimi prazniki je bilo Turistično
društvo Tabor obveščeno, da smo postali člani
Turistične zveze Slovenije. To si štejemo v čast. S
ponosom bomo nosili ta laskavi naziv in širši

javnosti pokazali delovanje našega društva,
predvsem pa naravne, kulturne in turistične lepote,
ki jih premoremo v Spodnji Savinjski dolini.
V nedeljo, cvetočega meseca
maja, je društvo sodelovalo na
občinski prireditvi. V sprevodu,
ki se je vil skozi kraj, smo bili v
manjšem številu. Predstavili
smo Ojstriško gospodo z vsemi
grajskimi obveznostmi. Poleg
Ojstriške gospode so se nam
pridružili tudi tlačani. Delo v
sekciji bomo okrepili z novimi
idejami ter se še naprej
predstavljali širši javnosti.
Feliks Zamuda,
predsednik Sekcije za
promocijo turizma, TD Tabor
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IZ DOMAČE ŽUPNIJE
BINKOŠTI
Petdeset dni po veliki noči in deset dni po
vnebohodu so binkošti − praznik Svetega Duha. V
Gospodovem letu 2022 je to nedelja, 5. junija.
Delovanje Svetega Duha se je posebej očitno
pokazalo že na prvi binkoštni praznik, ko so bili
zbrani apostili napolnjeni s Svetim Duhom. Branje
poročila o tem dogodku v Apostolskih delih je prav
zanimivo. Binkoštni praznik praznujemo v rdeči
barvi, himna tega praznika pa je pesem Pridi, Sveti
Duh. Binkošti so za veliko nočjo in božičem tretji
največji praznik Katoliške Cerkve. Po binkoštnem
prazniku v Cerkvi praznujemo še praznik Svete
trojice in nadaljujemo z drugim delom časa med
letom. O njem pa več v prispevku prihodnji mesec.
Gotovo ste opazili, da vam v svojih letošnjih
prispevkih predstavljam cerkveno leto, njegove
posebnosti in lepoto.

Ljudske šmarnice v nedeljo, 22. maja pri kapeli Naše
ljube Gospe presvetega Srca v Taboru ob cesti proti
Pondorju

JUNIJ 2022 V ŽUPNIJI SV. JURIJ OB TABORU
V juniju vrtnice najlepše cveto. V Cerkvi pa se skozi
ves mesec junij vrtnice vijejo naravnost v Jezusovo
srce. Cerkveni koledar je res lep. Potem ko v
mesecu maju častimo Jezusovo mater Marijo, se
junija izročamo njenemu sinu, v njegovo
brezmadežno srce. Junij nam s svojima dvema,
Jezusu posvečenima prazničnima dnevoma,
praznik Srca Jezusovega in svetega Rešnjega telesa
in krvi, približa Božjo ljubezen. Junijske vrtnice so v
Cerkvi nekaj podobnega kot šmarnice v mesecu
maju. V naši župniji pa v juniju pričakujemo, da
bodo zaključena dela obnovitve fasade naše
župnijske cerkve. V času po letošnji veliki noči se je
obnovila, stabilizirala in na novo prepleskala fasada
zvonika. To so dela na precejšnji višini, kar pomeni
dodatno previdnost, oz. zahtevnost pri delu.
Četrtek, 2. junij, prvi četrtek v mesecu, je v naši
župniji dan molitve za duhovnike, njihovo
stanovitnost, svetost in zdravje. Posebej molimo in
prosimo ter izročamo v Božje varstvo duhovnike
naše župnije. Molimo in prosimo tudi za nove

duhovne, redovne in misijonske poklice, tako v naši
župniji, kot v vsej vesoljni Cerkvi. Z molitvijo
pričnemo 30 minut pred večerno sveto mašo. Ta
junijski četrtek pa bomo dodali še posebno zahvalo
za naša dva zlatomašnika. Lepo vabljeni.
Petek, 3. junij, vsak prvi petek v mesecu, je naš
duhovni pomočnik dr. Alojz Pirnat pripravljen
obiskati vse, ki iz kakršnega koli razloga ne morete
priti v cerkev, in vam na vašo željo prinesti
Najsvetejše. Če želite, vam je na voljo tudi za
pogovor, sv. spoved ali bolniško maziljenje. Ne
bojte se Najsvetejšega. Ne prinaša bolečin ali smrti,
temveč upanje in tolažbo. Dr. Pirnata lahko
pokličite na tel. št.: 040 429 894.
Sobota, 4. junij. V naši župniji bomo obhajali
zadnjo od petih prvih sobot v letu 2022. Pobožnost
prvih sobot obstoji predvsem v prejemu svetega
obhajila v zadoščenje Marijinemu brezmadežnemu
Srcu. Poleg tega bomo prvo soboto v mesecu juniju
našo molitev znova namenili za mir na svetu in še
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posebej v Ukrajini. Molili bomo pred izpostavljenim
kipom Fatimske Marije. Lepo vabljeni k molitvi.
Pričeli bomo 30 minut pred večerno sveto mašo.
Isti dan, popoldne ob 17. uri, bo prvič prejelo
zakrament svete spovedi enajst naših mladih
župljanov, veroučencev 3. razreda. Pred tem, v
ponedeljek, 30. maja, torek, 31. maja in in v sredo,
1. junija, bo tridnevnica za letošnje prvoobhajance.
Vabljeni k molitvi za te mlade kristjane. Naj Jezusa
pod podobo hostije prejemajo s takšnim veseljem
kot na prvoobhajilni dan vse svoje življenje.
Nedelja, 5. junij, je binkoštna nedelja, praznik
prihoda Svetega Duha. V naši župniji bo hkrati tudi
slovesnost prvega svetega obhajila.
Nedelja, 12. junij − praznik Svete trojice. Na
nedeljo po binkoštih je praznik Svete Trojice.
Namreč takoj po prihodu Svetega Duha so apostoli
začeli oznanjati vero v Sveto Trojico in zbirati
ljudstvo v edinost Očeta in Sina in Svetega Duha.
Četrtek, 16. junij, je praznik svetega Rešnjega
telesa in svete Rešnje krvi. To je praznik vere v
Jezusa, pod podobo kruha in vina da se nam daje v
hrano in pijačo. To je praznik, ko pokažemo Bogu
svoje veselje in hvaležnost za evharistijo. Po
mnogih župnijah imajo ta dan procesije s svetim
Rešnjim telesom. Te procesije dajejo prazniku
veličastno zunanjo podobo, hkrati pa poudarja
pomembnost »nebeške hrane« na poti proti
večnemu domu. V naši župniji imamo tradicijo, da
imamo procesijo s svetim Rešnjim telesom prvo
nedeljo po prazniku ob župnijski cerkvi, teden
kasneje v podružnični cerkvi v Kapli in nato še pri
sv. Miklavžu na Tisovi gori.
Nedelja, 19. junij. Ta dan bomo imeli zahvalno
nedeljo ob zaključku veroučnega leta in razdelitev
veroučnih spričeval. Veroučno leto namreč
začnemo s katehetsko nedeljo in zaključimo z
nedeljo zahvale za vse, kar smo se novega in lepega
naučili, za vso Božjo milost razumevanja in
delovanje Svetega Duha.
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24. junija bo praznik Srca Jezusovega. To je praznik
Božje ljubezni. Ta je dosegla svoj vrhunec, ko je Bog
daroval svojega Sina, ki je ljubil svet tudi s
človeškim srcem. Človeško srce si je privzel kot
orodje neskončne Božje ljubezni. Hkrati pa je to
dan rojstva Janeza Krstnika, ali kot tudi pravimo
temu dnevu »kres«.
25. junija je državni praznik »Dan državnosti«, ko
se veselimo svoje samostojne slovenske države.
Imeti svojo samostojno in svobodno državo nikakor
ni samoumevno. Prav je, da se ta dan veselimo in
tudi iskreno molimo zanjo.
29. junija pa je še en lep junijski praznik. Godujeta
prvaka apostolov sv. Peter in sv. Pavel. V Cerkvi so
ta dan posvetitve mož, ki so se odločili svoje
življenje v celoti posvetiti Bogu. Posvečenja
novomašnikov so po škofijskih središčih. Žal, v
celjski stolnici tudi letos te slovesnosti ne bo.
Molimo za letošnje novomašnike, molimo za
njihovo stanovitnost in svetost.
Verjamemo, da bosta ta dan posebej praznovala
naš župnijski upravitelj g. župnik Martin Cirar in naš
duhovni pomočnik dr. Alojz Pirnat. Ta dan bo
namreč minilo 50 let od njune izročitve v Božjo
službo in posvetitve v duhovnika.
Zlati maši bomo praznovali 3. julija, v Taboru in 10.
julija, na Gomilskem. Oba jubilanta želita
praznovati čimbolj skromno. Čestitke, dobre želje
in molitev zanju pa zagotovo ne presegajo njune
skromnosti.
Praznični in posebni dnevi si tudi v mesecu juniju
kar sledijo. Če s prazniki bogatimo naš delovni
vsakdan, je življenje lepše in bogatejše.
Razpored svetih maš, rednih in prazničnih ter
njihovih namenov in ostalega sprotnega dogajanja
v župniji, objavljamo v tedenskih župnijskih
oznanilih.
Vida Slakan

PO POTEH IN SPOMINIH
ZGODOVINA OJSTRICE PRI SVETEM JURIJU OB TABORU (2. DEL)
Dislocirani deli srednjeveškega grajskega
kompleksa
Že v srednjem veku ojstriški grajski kompleks ni bil
omejen zgolj na grajsko vzpetino, pač pa so mu
pripadala tudi nekatera posebna poslopja v dolini.
Glavna
grajska
pristava
s kompleksom
gospodarskih poslopij: hlevi, kašče, mlin in
najverjetneje tudi kovačnica, so gotovo stali ob
Suhem potoku ob vznožju grajske vzpetine, na
območju, kjer se je po letu 1566 za rodovino
Schrattenbach razvil dokaj razsežen kompleks
novoveškega dvorca.
Južno od Grajske vasi je na nizki vzpetini stala
ojstriška grajska klet oz. kašča, ki je omenjena v
ojstriškem urbarju, iz leta 1504. Njeni razvaljeni
ostanki so bili vidni še v 50. letih 20. stoletja.
Ljudsko izročilo je te razvaline povezovalo z
gradom nekega Rudolfa in okolico so zato v 19.
stoletju imenovali Rudolfica. Grajsko klet je cesar
Friderik III. izločil iz posesti gradu Ojstrica in jo
daroval Grajski vasi, da bi z njenimi prihodki
obnovili cerkev Sv. Krištofa in Sv. Katarine v Grajski
vasi.
Domnevajo, da je ojstriška grajska pristava stala
tudi v zaselku Gorjakovo, zahodno od Gomilskega,
na lokaciji sedanje domačije Kapla 15. Tam so v
večji enonadstropni pravokotni hiši ohranjene
obokane kleti, ki so ostanek starejše stavbne
zasnove, domnevno pristave oz. dvora, ki je bil v
17. stol. v posesti družine Konec, in po kateri je
dobil ime Končev dvor.
Ob korenu reke Bolske med Grajsko vasjo in Kapljo
vasjo so stale ojstriške vislice, katere so podrli v 1.
polovici 19. stoletja, ko se je deželsko sodišče
preselilo v Prebold. Domačini še vedno ta kraj
imenujejo Gavge.
Novoveški dvorec Ojstrica

Nastanek dvorca Ojstrica je tesno povezan z
vzponom plemiške rodovine Schrattenbach na
Slovenskem Štajerskem in v Spodnji Savinjski
dolini. Gospostvo Ojstrica je imela v lasti med
letoma 1566 in 1767. Vse kaže, da ambiciozni in
vplivni Maksimiljan I. Schrattenbach, potem ko je
9. aprila 1566 dobil v zakup od Habsburžanov
ojstriško gospostvo, ni prav dolgo premišljeval in se
je najverjetneje skupaj z bratom Jurijem odločil, da
stari neudobni grad (vrh vzpetine) opusti in si
postavi novo rezidenco v dolini ob vznožju grajske
vzpetine ob Suhem potoku ,na lokaciji
srednjeveške grajske pristave. Za gradnjo so takrat
in tudi pri vseh poznejših gradnjah v kompleksu
dvorca Ojstrica do poznega 18. stoletja uporabljali
kamen iz razvalin srednjeveškega ojstriškega
gradu. Prav zato je od vrha grajske vzpetine ostalo
malo ruševinskega materiala. Novi dvorec je postal
novo upravno, gospodarsko in rezidenčno središče
ojstriškega zemljiškega gospostva ter sedež
deželskega sodišča. V urbarju iz leta 1585 je
zapisano, da je ojstriško zemljiško gospostvo imelo
12 vasi z 119 podložniškimi posestvi.
Dvorec je nastal na prehodu doline Suhega potoka
v Savinjsko dolino, tik ob starodavni cesti in strugi
potoka, v ravnici, kjer je že v srednjem veku stala
grajska pristava. Kljub ravninski legi, je območje
vseskozi ohranilo značaj odmaknjenosti in divjine,
zato ne preseneča, da so se tam v vseh obdobjih
sprehajali medvedi. Gradnja novega dvorca je bila
gotovo povezana tudi s tem, da si je Maksimiljan I.
Schrattenbach očitno že leta 1566 zastavil cilj, da
bo zakupljeno gospostvo Ojstrica nekoč pridobil v
trajno dedno last, kar mu je skupaj z bratom
Jurijem leta
1579 tudi uspelo. Očitno se je odločil, da si na
Ojstrici ustvari svojo novo glavno rezidenco.
Lokacija je bila nedvomno dovolj zanimiva, saj so v
bližini v 1. polovici 16. stol. obnovili cesto do
Ljubljane in glavnino prometa preusmerili iz
Tuhinjske doline čez Trojane. Po smrti brata Jurija
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leta 1587 je Maksimiljan postal lastnik ojstriškega
gospostva in gospostva Stopnik.
Novoveški dvorec ni nastal v enem mahu, marveč
postopoma med letoma 1566 in 1635 v več
stavbnih fazah na srednjeveški osnovi. Ob novem
dvorcu so gradili nekatera nova gospodarska
poslopja. Glede na omembo začasnega bivališča v
urbarju je mogoče sklepati, da dvorec leta 1587 še
ni bil dokončan, a je v njem že bilo mogoče
prebivati.

trije Schrattenbachi dosegli podelitev grofovskega
naslova, med njimi tudi Maksimiljan mlajši, tedanji
lastnik Ojstrice. Štajerske veje rodbine
Shrattenbach so izumrle leta 1820.
•
•
•
•

Novi dvorec Ojstrica protestantska postojanka
•
Dvorec Ojstrica je na koncu 16. stol in na začetku
17. stol. opravljal tudi vlogo protestantske
postojanke. V njem je v letu 1601 in 1611 prebival
predikant Ivan Dobranski, ki se je zadrževal tudi v
bližnjem gradu Žovnek in dvorcu Polzela. Do leta
1611 je vranski župnik Fellmann območje
Vranskega in Ojstrice očistil protestantizma. Ko je
bila reformacija povsem zatrta, je bilo treba v
dvorcu urediti oz. posvetiti novo kapelo, ki je na
poročilo vranskega župnika Fellmanna očitno
obstajala že pred letom 1631. Letnici 1614 in 1631
je mogoče interpretirati tako, da je v tistem
obdobju Janez Feliks Schrattenbach dokončal
gradnjo novega dvorca.
Ojstriški gospodje Schrattenbachi
Na Ojstrici so celi dve stoletji gospodarili
Schrattenbachi od leta 1566 kot zastavni imetniki
in nato od leta 1579, kot lastniki vse do leta 1767.
Njihov rod naj bi se na Štajersko priselil v 15. stol.
iz Frankovske, v Savinjski dolini pa se je ustalil, ko
je Pongrac Schrattenbach leta 1540 kupil
gospostvo Stopnik pri Vranskem.
V naslednjih desetletjih se je rodbina naglo
vzpenjala po družbeni lestvici. Maksimiljan je bil
najprej glavar in vicedom v Celju, nato štajerski
deželni glavar, leta 1598 pa je skupaj z bratom
Baltazarjem, sinovi in nečaki bil povzdignjen v
baronski stan. Pol stoletja pozneje leta 1649 pa so
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•
•

•
•

1566–1587: brata Maksimiljan I. plemeniti
Schrattenbach in Jurij pl. Schrattenbach
1587–1599:
Maksimiljan
I.
pl.
Schrattenbach
1599–1601: Franc pl. Schrattenbach
1601–1610:
Janez
Žiga
baron
Schrattenbach
–
sin
od
Jurija
Schrattenbacha
1610–1638:
Janez
Feliks
baron
Schrattenbach – pol bratranec pokojnih
Maksmiljana I., Jurija in Franca. Z njim se je
začelo novo obdobje stavbne zgodovine
dvorca. Njegovo nerazumevanje s
podložnik je bil povod za kmečki punt
1639−1664: Janez Maksimiljan II. baron
Schrattenbach, tretji sin Janeza Feliksa
1764–1730:
Žiga
Rudolf
baron
Schrattenbach,
mlajši
sin
Janeza
Maksimiljana II.
1730–1739: Maksmiljan III. Jožef baron
Schrattenbach, sin žiga Rudolfa
1739–1767:
grof Franc Ferdinand
Schrattenbach, sin Žiga Rudolfa. Ker je bil
član dvornega sveta cesarice Marije
Terezije in je živel na Dunaju, je leta 1767:
gospostvo Ojstrica prodal ter zaključil 200letno zgodovino Schrattenbachov na
Ojstrici.

Temni oblaki se zgrinjajo na dvorec Ojstrico
Dvorec Ojstrica v 2. polovici 18. stol. niti približno
ni imel več takšnega pomena in ugleda, kakor pred
tem. Okoli leta 1720 so na stari osnovi prek Trojan
in Vranskega zgradili novo traso državne ceste med
Dunajem in Trstom, kakršna se je v glavnem
ohranila do danes. Takrat se je pomen starodavne
poti mimo Ojstrice še bolj zmanjšal. Posledično je
bil dvorec vse bolj odročen, pozabljen in

zanemarjen. Poslopju dvorca je povzročal težave
tudi Suhi potok, ki je bil speljan pod delom zidovja.
Navajajo, da je bil arhiv v dvorcu v celoti uničen
med poplavo 1711, ko se je utrgal oblak.
Najverjetneje je potok spodjedel del temeljev
dvorca. Vlaga je načela apneno vezivo v spodnjem
delu zidovja, posledično pa so se začeli deli zidovja
posedati in pokati.

Vincenc Perko ni razmišljal
obnovitvenih posegih.

Leto 1767 je Ojstrico kupil Janez Jakob grof
Gaisruck, ki si je prizadeval za gospodarski
preporod ojstriškega gospostva in je dal zgraditi
pozno baročno poslopje nove velike grajske
pristave v bližini dvorca. V ojstriškem dvorcu se je
zadrževal samo občasno in leta 1791, ko se je
preselil v Ljubljano, ga je prodal. Ojstriško
gospostvo z dvorcem je kupil Maksimiljan Robida,
ki je leta 1793 umrl. Po njem je Ojstrico podedovala
njegova vdova Helena Robida, drugič poročena
Senčar. Njen drugi mož in ojstriški graščak Ignacij
Senčar je na začetku 19. stoletja nad dvorcem
Ojstrica ob poti v Presedle postavil manjšo
steklarno, ki je delovala do leta 1840.

Leta 1846 je Anton Vincenc Perko gospostvo
Ojstrica in ohranjeno ojstriško pristavo, ki so jo po
propadu dvorca poimenovali Graščina, prodal
Karlu Nepomuku Gustavu baronu Wittenbachu. Na
območju nekdanjega dvorca Ojstrica je v 2. polovici
19 stol. od vseh nekdanjih poslopjih ostala samo še
baročna pristava in v njej je bilo nekaj bivalnih
prostorov, ki so ji jih zasilno vzdrževali. Območje
nekdanjega dvorca s pristavo na Ojstrici je leta
1908 kupil italijanski trgovec z lesom Bonifacij
Piussi. Od leta 1909 ga je imel v lasti Italijan Peter
Piussi. Med I. svetovno vojno je bila ojstriška
pristava prazna in zapuščena. Pred tem je bila v njej
podružnična vaška šola, ki je začela delovati v
jeseni 1891, a se je zaradi pomanjkanja prostora
leta 1913 preselila v takrat na novo dograjeno
nadstropno dvorazredno šolsko poslopje v vasi
Loke. Baročno poslopje ojstriške pristave je ostalo
v lasti Petra Piussija do nacionalizacije po 2.
svetovni vojni in v njem je do takrat stanoval
gozdar obsežnih ojstriških grajskih gozdov.

Okoli leta 1820 je postal lastnik propadajoče
Ojstrice Janez Kircher in jo obdržal do leta 1824. Do
leta 1826 je bil ojstriški gospod Jožef Omersi. Leta
1826 je dvorec Ojstrica kupil Matija Perko in ga
obdržal do smrti leta 1829. Dvorec je bil v tistem
obdobju skrajno zanemarjen in tudi Perko v njem
ni več prebival. Leta 1827 si je kupil bližnji dvorec
Podgrad pri Vranskem, katerega je temeljito
prenovil. Perko se je odločil, da ojstriški dvorec
dokončno prepusti propadu. Domnevati smemo,
da so preostalo opremo z Ojstrice prepeljali na
dvorec Podgrad. Vsekakor je na Podgradu končalo
arhivsko gradivo gospostva Ojstrica, ki ga od leta
1929 shrani sedanji arhiv Republike Slovenije v
Ljubljani.
Agonija dvorca Ojstrica se je končala v 40. letih 19.
stoletja, ko je bil njegov lastnik Matijev sin Anton
Vincenc Perko. V opuščeno in še vedno zastrešeno
poslopje je udarila strela in ga razdejala. Anton

o

morebitnih

»Graščina«, ki to ni bila
Po udaru strele so razvaline dvorca Ojstrica do tal
podrli, teren izravnali in material odpeljali in ga
uporabili za nove gradnje.

Po nacionalizaciji je pristava ostala brez pravega
skrbnika in je začela hitro propadati. Leta 1964 je
imela že do polovice podrto streho in z razmočenih
sten je odpadal fasadni omet. Še istega leta so jo
okoliški kmetje podrli, material odpeljali ter ga
uporabili za zidavo svojih poslopij.
VIR: dr. Igor Sapač »Grad in dvorec Ojstrica«.
Kronika 2017 – Iz zgodovine Spodnje Savinjske
doline, letnik 65, št. 3.

Feliks Zamuda
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FOTOKOTIČEK
SLAVNOSTNA SEJA OB OBČINSKEM PRAZNIKU
(Utrinki s Šentjurskega sejma bodo objavljeni v naslednji številki Novic)

49

OBČINSKI NAGRAJENCI ZA LETO 2022
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OGLASI
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ČESTITKE

KOLEDAR DOGODKOV IN PRIREDITEV
NAPOVEDNIK DOGODKOV V OBČINI TABOR – JUNIJ 2022

DATUM

URA

PRIREDITEV / DOGODEK

KJE

ORGANIZATOR

NEDELJA,
19. 6.

8.00

KOLESARJENJE PO
SPODNJI SAVINJSKI DOLINI

Start: Eko muzej
Žalec
Cilj: Fontana Žalec

ZKŠT Žalec
(041 993 777)

TOREK,
21. 6.

18.00

PRAVLJIČNA URICA
S POUSTVARJANJEM

Občinska knjižnica
Tabor

SOBOTA,
25. 6.

10.00

POHOD IN PROSLAVA
OB DNEVU DRŽAVNOSTI

Start: KZ Tabor
Cilj: Kmetija Laznik

MSKŽ
Občinska knjižnica
Tabor
(03 712 12 52)
Turistično društvo
Tabor
(041 393 828),
Planinsko društvo
Tabor
(031 409 649) in
Kmetija Laznik
(041 543 396)
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...IN ŠE MODROSTI NAŠIH BABIC
 Tepežni dan (28. 12.) oblačen, k letu ne boš kruha lačen. 
 Kadar
mesec maj, vpraša, če je še v kašči kaj.
 pride
Če v januarju ni snega, šele april ga da.
 Če v 
januarju
drevje dosti
od mraza
poka,
jeseni
s sadjem
stoka. 
Majnika
dežja,
obeta
jeseni
dostipreobloženo
vsega.
 Če Barbara (11. 6.) deži, bodo jeseni grozdja polne kadi.

»S srečo ravnajte kot s slabimi
dolžniki, cenite še tako skromen
predujem.«

Pierre Marc de Levis

KOLOFON

CENIK OGLASOV

Novice izpod Krvavice so informativna tiskovina Občine Tabor.

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

Odgovorna urednica: Alenka Kreča Šmid. Člani uredniškega odbora:
Maja Drča, Tatjana Kovče, Ana Lesar, Saša Zidanšek Obreza. Naslovna
fotografija: hrib Krvavica – avtor Boris Sajovic. 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, OŠ
Vransko-Tabor, Vrtec Tabor, Darja Korpnik, Saša Zidanšek Obreza, D.
Naraglav, ČZS, GZ Žalec, ŠD Tabor, DU Tabor, TD Tabor, Maja Sirše,
Peter Marko, PGD Loke, Pevsko društvo Tabor, NOB Tabor, Petra
Slatinšek, Alen Kovačič, Vida Slakan, R1ng d. o. o..

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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