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POZDRAV UREDNICE IZPOD KRVAVICE 

IZ ŽUPANOVEGA KABINETA 34 

Pred vami je decembrski praznični izvod Novic 

izpod Krvavice, ki smo mu nadeli novo preobleko.  

Z nekoliko prenovljeno praznično podobo vas 

bomo popeljali po dogajanju v naši lokalni 

skupnosti. V poklon vsem ustvarjalcem časopisa, 

stalnim in tudi občasnim piscem ter vam občanom 

oziroma vsem bralcem časopisa.  

Želim si, da bi vam nova preobleka Novic in drobna 

pozornost Občinskega sveta Občine Tabor ter 

župana, pričarala nasmeh na obraz. 

Prijetno branje želim in, ker se poslavlja leto 2021, 

dodajam misel o času: 

Ne reci: napravil bom, 

ko bom imel čas, 

kajti nemara ne boš imel časa. 

 

(Talmud) 

 

 

Alenka Kreča Šmid, odgovorna urednica 

 

 

 

 

Spoštovane in spoštovani! 

Kot bi mignil, so včasih rekli, in leto je pri kraju. Res 

je. Veliko stvari se je zgodilo v letu, ki se poslavlja, 

najbolj pa si ga bomo zapomnili po epidemiji in 

vsem, kar je z njo povezano. Vsak hip bo minilo že 

drugo leto, ki nam ga je ta bolezen močno 

zaznamovala. 

Bili smo prikrajšani za veliko dogodkov, ki so v 

domeni občine. Že dvakrat ni bilo Šentjurskega 

sejma, slavnostne seje, športnih in kulturnih 

prireditev, nismo skupaj pričakali novega leta, 

Miklavža itd. Dolgo bi lahko našteval, a pomagalo 

ne bo nič. Občinska uprava se je po najboljših 

močeh trudila, da bi vsaj ostale stvari tekle čim bolj 

tekoče in z veseljem ugotavljam, da nam je kljub 

težavam uspelo. Včasih kaj z zamudo, kot recimo 

novoletna razsvetljava in okrasitev, ampak ne po 

naši krivdi. Ne iščem izgovorov, temveč navajam 

dejstva.  

Mati narava je zimo naredila zato, da si zemlja 

spočije in se napolni z energijo. Človeško bitje 

pripada zemlji, torej enako velja za ljudi. Tekoče 

zadeve, kot je služba in podobno, je sicer potrebno 

izvajati, vendar pa si v pregovorno veselem 

decembru le vzemimo nekaj več časa zase in naše 

družine. Kot kaže, se tudi letos ne bomo družili na 

novoletnih srečanjih in zabavah, ampak bolj ob 

domačem ognjišču. Ravno s tem namenom smo za 

letošnje novoletno darilce pripravili kar pač smo; 

npr. namesto večerje v restavraciji si bomo 

silvestrski meni pripravili doma in leseni izdelki iz 

kolekcije suhe robe bodo prišli še kako prav. Pa še 

to, leseni kuhinjski pripomočki spadajo med 

potrošni material in kakšna zamenjava bo 

dobrodošla. 

Ker je to zadnja številka Novic izpod Krvavice v tem 

letu, bi se rad zahvalil za sodelovanje vsem 

sodelavkam in sodelavcem iz občinske uprave, 

podžupanu, občinskemu svetu in vsem ljudem 

dobre volje, ki so na kakršen koli način pomagali, 

da smo dosegli zastavljene cilje. Nazadnje pa so na 

nek način morda dobrodošli tudi tisti, ki nam 

mečejo pod noge polena, kajti opominjajo nas, da 

vsako stvar dvakrat pretehtamo. Zakaj to počnejo 

ne vem, vem pa, da obstajajo tudi drugačni, bolj 

civilizirani načini usklajevanja mnenj. 

Tik pred prazniki smo, zato vam želim lep in z 

dobrimi mislimi blagoslovljen božič ter srečno v 

letu, ki prihaja. Ostanite zdravi.  

Župan Marko Semprimožnik 
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OBČINSKA UPRAVA SPOROČA IN OBVEŠČA 

ZAKAJ POSTATI PROSTOFER? 
 

Prostoferstvo je oblika prostovoljstva, ki vam ob 

nudenju pomoči in podpore tistim, ki so je najbolj 

potrebni, prinaša tudi veliko osebno zadovoljstvo 

ter ustvarja nepozabne trenutke v času, ki bi ga 

sicer porabili za manj pomembne stvari in opravila. 

Prostoferstvo vam tako omogoča:  

• priložnost za spoznavanje novih ljudi in 

sklepanje novih prijateljstev,  

• kakovostno preživljanje prostega časa,  

• ohranjanje in nadgrajevanje vozniških 

veščin ter spoznavanje e-mobilnosti,  

• razvijanje lastne osebnosti in pridobivanje 

novih vrednot. 

Vabimo vas, da se pridružite veliki prostoferski 

družini in prijave pošljete na naslov: 

sasa.zidansek.obreza@obcina-tabor.si. Zaradi vas 

bo svet lepši in mnogo več bo nasmehov na obrazih 

pri tistih, ki so potrebni pomoči! 

PRIDRUŽITE SE NAM IN POSTANITE PROSTOFER! 

 

 

 

Saša Zidanšek Obreza

  

MIKLAVŽ V TABORU 

 

Prvi od prijaznih mož nas v mesecu decembru 

obišče sveti Miklavž. Včasih so bila njegova darila 

za otroke bolj skromna. Obdaroval jih je z orehi, 

suhim sadjem, jabolkami in figami, zraven pa dodal 

tudi kakšno šibo, če so bili otroci nagajivi. Sedaj pa 

je njegov koš vedno poln sladkih dobrot in igrač. 

Tudi letos je v Taboru za vse pridne otroke Miklavž 

pripravil presenečenje - Miklavževo stojnico, 

katero so po vsej verjetnosti lepo okrasili 

Miklavževi pomočniki, parkeljni, sveti mož pa jo je 

založil z lepimi darili.  

Tako je hitel, da je ob stojnici celo pozabil svojo 

zlato palico. Ko se je vrnil ponjo, je obljubil, da 

drugo leto zagotovo zopet pride. 

Mlajši otroci s starši, pa tudi osnovnošolci, so se 

radi ustavili ob stojnici, pozdravil jih je tudi župan.  

Renata Mihevc 
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BREZPLAČNE STORITVE ZA NAŠE OBČANE 

POKLIČITE  sokrajanko,  licencirano 

nepremičninsko posrednico VIOLETO ŠTOJS,   

telefon:  070 911 170, email: 

stojsvioleta@gmail.com 

Smo član Združenja družb za nepremičninsko posredovanje (ZDNP) in podpisnik Kodeksa dobrih poslovnih 

običajev. Smo član upravnega odbora nepremičninskih posrednikov – smo vredni Vašega zaupanja! 

 

Nudimo vam tudi: 

Prodaja ali nakup nepremičnine je pomemben življenjski dogodek, ki mora biti varen in čim manj stresen 

za vse, zadovoljna morata biti prodajalec in kupec, kar dosežemo z individualnim pristopom ter vam tako 

prihranimo številne poti, opravke in stroške, ki nujno spremljajo prodajo nepremičnine. 

Vaše gradbeno ali kmetijsko zemljišče, hišo, stanovanje, poslovni prostor, gospodarsko poslopje ... vam 

lahko pomagam uspešno prodati/oddati ali vam pomagam najti novo nepremičnino. V minulih letih sem 

zabeležila veliko število zadovoljnih strank in zelo bom vesela, če bom mednje lahko prištela tudi Vas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEPREMIČNINSKO SVETOVANJE 

Brezplačna zemljiškoknjižna preverba izpiska vaše nepremičnine v prostorih Občine Tabor vsako prvo sredo v 

mesecu od 15.00 do 17.00 po predhodnem dogovoru po telefonu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

                                             

 

Kovinarska ulica 12, 3000 CELJE 

www.agencija-nera.si 
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PREJELI SMO 

LJUBLJANSKI MARATON 

 

Natanko mesec dni pred največjim tekaškim 

dogodkom sem se spontano odločila, da v Ljubljani 

pretečem polmaraton namesto rekreativnega teka 

na deset kilometrov. 

S strani trenerja je bila 

odločitev odobrena in pred 

mano so bili štirje tedni 

garaških treningov, kajti 

želja in cilji so bili, kljub 

temu da sem se celo sezono 

pripravljala in tekmovala na 

krajših razdaljah, visoki. Vsi 

treningi v teh tednih so bili 

oddelani po planu, sledil je 

teden »počitka« in v nedeljo 

Ljubljanski maraton.  

Na dan maratona: 

neprespana noč, glava 

polna pričakovanj in 

nekakšnega taktiziranja, 

kako se lotiti teka. Na 

ogrevanju sem se tolažila z 

dejstvom, ki sem ga prejšnji 

večer prebrala v reviji: »Pomembno je, da se 

naspite v noči iz petka na soboto«. In tako sem se 

tolažila vse do štarta. Po samem štartu pa je sledilo 

enaindvajset kilometrov samega užitka. Do petega 

kilometra sem prehitevala množico ljudi, po petem 

kilometru so množičo ljudi zamenjale skupinice 

tekačev. Moj tek je izgledal tako, da vsakič, ko sem 

zagledala skupino vsaj treh tekačev, sem želela 

»držati« njihov tempo. Nakar sem kmalu ugotovila, 

da je njihov tek zame prepočasen. Tako sem 

prehitevala in tekla naprej, z vmesnim začudenjem 

kako to, da ni več žensk in, zakaj so sami moški. Na 

15. kilometru zagledam trenerja, ki je najprej 

potreboval nekaj 

sekund, da je dojel, da 

sem že pritekla mimo. 

Bila sem deset minut 

hitrejša od 

načrtovanega plana, 

zato je bil njegov izraz 

na obrazu eno samo 

presenečenje. To je bil 

neprecenljiv trenutek. 

Po 17. kilometru sem 

vedela, da je pred 

mano še čisto malo 

poti, vedela sem 

kakšen bo rezultat, če 

bom še naprej 

uspešno držala tako 

hiter korak. Na 19. 

kilometru sem za 

»piko na i« zagledala 

sosedo Magdo - navijaški štab na pravem mestu, da 

sta lahko zadnja dva kilometra minila še hitreje. V 

cilj sem pritekla v času 1:28:40, kar me je uvrstilo 

na 8. mesto med ženskami in 2. mesto v kategoriji 

do 30 let. 

Sama že pogledujem v naslednjo sezono, v upanju 

na čim več dogodkov in tekaških druženj. Vam pa 

želim varen korak v prihajajočem letu.  

Anja Lončarek 

 

GLASBENO VOŠČILO TABORČANOM 
 

Dve leti mineva odkar smo se nazadnje družili na 

božičnemu koncertu pevskih zborov v Taboru. Če bi 

takrat vedeli, kakšen svet nas čaka … Kako žalosten 

in pust je svet brez stiska rok, bližine, pesmi!  

Skladba Have Yourself a Merry Little Christmas, ki 

jo je prepevala Judy Garland v muzikalu Meet me 

in St. Louise, in katero sem tudi sama pred dvema 

letoma prepevala na božičnem koncertu, se mi je 

takrat zdela iz nekih drugih časov. Pa naj bo to 
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časov, ko so ljudje morali zapustiti svoje bližnje 

zaradi služb, ali pa težkih časov, ki jih je prinesla 

vojna in ko ljudje tudi za praznični čas niso mogli 

praznovati in se veseliti skupaj. Danes, ko 

pogledam nazaj na to skladbo, se zdi prav preroška.  

 

Ker pa je v ljudeh, k sreči še vedno, kanček upanja, 

je besedilo prav tako pisano v prihodnjiku, v upanju 

na lepše čase, ko smo spet skupaj, srečni. Zato vam, 

dragi Taborčani, poklanjam glasbeni spomin, 

utrinek lepših časov in povabilo k upanju, da se 

življenje enkrat vrne v stare tirnice.  

Res čaroben božič vsem vam voščim, 

srca polna sanj, 

od skrbi le puhast bo oblak odjadral stran. 

Res čaroben božič vsem vam voščim, 

ljubezni in iskanj, 

od skrbi naj napraši le sneg droban. 

Enkrat še, kakor včasih že, 

lepih časov tek, spomin. 

A v nas, vseh najdražjih glas, 

spet je tu naš čas, 

še enkrat. 

Enkrat čas ponese nas nad zvezde, 

je usode pot, 

a do takrat vas v srcu nosimo povsod, 

zato zares čaroben božič voščim vam. 

 

Glasbeno voščilo si lahko ogledate tudi na 

Facebook strani Nina Kreča ali na Instagramu, pod 

imenom ninakreca. 

Nina Kreča 

 

ADVENTNI VENČEK  
 

Ob prihodu v naše naselje Gorjakovo, nas v teh 

dneh prijazno pozdravlja domiselno izdelan 

adventni venček. Zahvala 

gre Pustoslemškovim, ki 

so ga izdelali. 

Ko hitim mimo, me 

opominja naj hitim 

počasneje, saj je tu 

adventni čas - najlepši del 

leta, ki je napolnjen s 

čarobnostjo, upanjem in 

veselim pričakovanjem. 

To je čas, ko moramo biti 

še bolj povezani, čas, ki 

nas opominja, da smo v 

težkih preizkušnjah in da 

bomo le z dobrimi mislimi v srcu ter lepimi dejanji 

zmogli vse. 

Zdi se mi kot nevidna nit, 

ki nas v mislih povezuje 

kot sosede našega 

zaselka. Spomini mi 

odhitijo nazaj, ko smo se 

na tem mestu v veselem 

decembru radi družili. 

Zbuja mi tudi upanje, 

lučko veselja in željo, da bi 

bilo kmalu spet kot nekoč 

in da se na tem mestu 

spet zdravi snidemo. 

Renata Mihevc 
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PA JE PRIŠEL DECEMBER 
 

Leto je spet naokoli in začel se je veseli december. 

Mesec je dobil svoje ime po številnih praznikih in 

ljudski zabavi. Tudi krščanski verniki praznujemo 

meseca decembra praznik, spominjamo se rojstva 

Jezusa Kristusa.  

Tudi pri nas v domu se je 

začel veselo. Obiskal nas je 

Sv. Miklavž. S seboj je imel 

seveda tudi svoje 

spremljevalce. Parkelj je 

zganjal hrup s svojimi 

verigami in strašil naše 

stanovalce. Bil je zares 

strašen. Telo je imel pokrito 

z dlako, na rokah kremplje, 

glavo z rogovi, usta pa so 

imela ogromne vampirske 

zobe. Prava podoba zla, ki 

prihaja iz pekla. Dobro je 

okaral naše stanovalce. 

Tudi nekaj molitvic je bilo 

slišati. Seveda, je bil ob 

Miklavžu tudi njegov angel, 

ki predstavlja podobo 

dobrega. Miklavž je obdaril  naše stanovalce z 

darili. Stanovalci so bili neizmerno veseli obiska 

vseh treh, ravno tako daril. Vse to jih je poneslo 

nazaj, v svoja otroška leta, ko jih je obiskoval Sv. 

Miklavž s parklji. Vsi se prav dobro spominjajo, 

kako so molili in bili pridni, da so dobili zasluženo 

darilo. Miklavž pa tudi letos ni pozabil na otroke 

zaposlenih v Zavodu Sv. Rafaela. Tudi njim je pustil 

darila in pisma, ki pa jih bodo zaposlene odnesle 

domov, ker trenutno 

razmere še ne 

dopuščajo druženja v 

taki meri. Prav gotovo 

bodo darila zelo veseli.  

Pogosto pozabimo, da 

mesec december ni 

namenjen le 

obdarovanju, ampak 

tudi izkazovanju 

ljubezni in preživljanju 

prostega časa z 

družino, z ljudmi, ki 

nam največ pomenijo. 

Namesto dragih igrač, 

bi moral Sv. Miklavž 

otroke razveseliti z 

orehi, krhlji, figami, 

rožiči, tako kot je bilo to 

včasih. Na ta način bi gotovo pripomogli k 

ohranjanju tradicije.   

Liljana Koban 

 

MESEČNO POROČILO GASILSKE ZVEZE ŽALEC  

MED 15. NOVEMBROM IN 10. DECEMBROM 2021 
 

Dogodki 

15. septembra 2021 so v veljavo stopile obsežne 

spremembe odlokov za omejevanje širjenja 

epidemije Covida-19, ki uvajajo pogoj PCT v veliko 

večino javnega življenja v državi.  

V Gasilski zvezi Žalec v tem času potekajo 

usposabljanja in druge redne aktivnosti v okviru 

trenutno veljavnih ukrepov v zvezi z virusom. 

Zaključuje se 149-urni tečaj za operativnega 

gasilca, po katerem bodo 19. 12. 2021 potekali 
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Utrinek iz tečaja za nižjega gasilskega častnika, ki je potekal 
v Šempetru 

zaključni izpiti, v teku pa je 113-urni tečaj za nižjega 

gasilskega častnika.  

Komisije in organi Gasilske zveze Žalec pripravljajo 

program dela zveze za leto 2022, pripravljen pa je 

tudi razpored občnih zborov vseh 32 gasilskih 

društev, ki se bodo v skladu z možnostmi pričeli 

izvajati 15. januarja 2022. 

V obdobju mesečnega poročila so člani Gasilske 

zveze Žalec opravili 18 intervencij, ki so skupno 

trajale 34 ur in 5 minut. Najdaljša intervencija je 

trajala 4 ure in 30 minut, najkrajša pa le 40 minut.  

Statistika intervencij v GZ Žalec 

V GPO Žalec so imeli 13 dogodkov, kjer je bila 

potrebna pomoč gasilcev, v GPO Polzela in GPO 

Braslovče so imeli dve intervenciji, v GPO Tabor so 

imeli eno intervencijo, v GPO Vransko pa 

intervencij niso imeli. 

Tadej Zupan, 

predstavnik GZ Žalec za odnose z javnostmi 
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UMIK ZABOJNIKOV ZA EMBALAŽO Z EKOLOŠKIH OTOKOV 
 

Spoštovani!  

V vseh 12 občinah, kjer družba Simbio, d. o. o., 

izvaja gospodarsko javno službo zbiranja 

odpadkov, smo v začetku decembra začeli z 

umikom zabojnikov za embalažo z ekoloških 

otokov. 

Razlog je v tem, da že od leta 2009 omogočamo 

občanom ločevanje odpadne in kovinske embalaže 

po sistemu od vrat do vrat. Na nekaterih ekoloških 

otokih smo kljub temu še pustili zabojnike za 

embalažo, ki jih sedaj odstranjujemo.  

S tem ukinjamo podvajanje sistema zbiranja iste 

frakcije odpadkov.  

Na vseh ekoloških otokih bodo tako ostali zabojniki 

za steklo in papir ter karton. 

Za morebitne občasne viške kovinske in plastične 

embalaže lahko občani na Petrolovih servisih 

kupijo vrečke Simbio za embalažo, ki jih prislonijo k 

svojim zabojnikom za embalažo na dan odvoza, ali 

pa viške embalaže pripeljejo v svoj zbirni center in 

jih brezplačno predajo. 

Z umikom zabojnikov bomo seznanjali občane tudi 

preko upravnikov, medijev in naše spletne strani.  

Hvala za razumevanje. 

Janez Karo, kom. inž., 

vodja sektorja za zbiranje in prevoz odpadkov  

 

 

 

OBOGATITE SVOJO VSAKDANJO PREHRANO S CVETNIM PRAHOM – OSMUKANCEM 
 

Cvetni prah oziroma pelod je osnova spolnega 

razmnoževanja rastlin, saj predstavlja moške 

mikroskopsko velike spolne celice, ki so po obliki 

značilne in specifične za vsako botanično vrsto. 

Cvetni prah nastaja v prašnikih rastlin. Med 

rastlinami ga prenašajo tudi čebele, saj se ob 

obisku cveta oprime dlačic na njihovem telesu. Ko 

cvetni prah dospe na pestič, ga opraši. Čebele pri 

letanju s cveta na cvet oprašujejo rastline. 

Čebele cvetni prah nabirajo tudi za lastno 

prehrano. Med letenjem se čistijo in drobna zrnca 

cvetnega prahu z dodatkom sline in medičine (tako 

cvetni prah obogatijo s svojimi encimi) med seboj 

zlepijo in oblikujejo grudici cvetnega prahu, ki ju na 

zadnjem paru nog odnesejo v panj. Čebele lahko 

nabirajo cvetni prah na različnih rastlinah, 

večinoma pa je grudica cvetnega prahu sestavljena 

iz peloda ene rastline. Cvetni prah je nujno 

potreben za razvoj čebelje družine, saj predstavlja 

nenadomestljiv vir različnih hranil. Čebelarji ga 

pridobivajo tako, da na žrela panjev namestijo 

posebne naprave imenovane osmukalniki. 

Cvetni prah - osmukanec - je v obliki grudic različnih 

oblik in velikosti. Barva, vonj in okus sta specifična 

za posamezno rastlinsko vrsto, na kateri so čebele 

nabirale cvetni prah. Okus je lahko sladek, kisel, 

tudi grenek. 

Cvetni prah osmukanec vsebuje ogljikove hidrate, 

med katere sodi tudi prehranska vlaknina, ki 

ugodno deluje na peristaltiko debelega črevesa. 
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Uživanje hrane, bogate s prehransko vlaknino, 

zmanjšuje tveganje za pojav nekaterih bolezni. V 

cvetnem prahu (osmukancu) so tudi beljakovine, 

aminokisline, maščobe in maščobne kisline ter 

vitamini (A, D, E, vitamin C in nekateri vitamini B 

kompleksa). Osmukanec je vir različnih elementov, 

vsebuje največ kalija, fosforja, kalcija, železa, 

mangana in cinka. Dodano vrednost pa mu dajejo 

fenolne spojine, saj imajo te vlogo antioksidantov.  

Uživanje cvetnega prahu priporočamo ljudem v 

vseh starostnih obdobjih. Vključujete ga lahko tudi 

v prehrano otrok od prvega leta starosti naprej. 

Energijska vrednost cvetnega prahu je nizka, zato 

ga lahko uživamo tudi pri nizkoenergijski prehrani 

in v prehrani sladkornih bolnikov. Primeren je tudi 

za vegetarijance. Alergijske reakcije pri uživanju 

cvetnega prahu so sicer redke. Vendar 

priporočamo, da cvetni prah začnete uživati v 

manjših količinah (par grudic) in vsak dan količino 

povečujete do željene. Na takšen način boste tudi 

preverili, če ste morebiti nanj alergični.  

Če uživamo samostojno posušen cvetni prah 

osmukanec, ga čim dlje žvečite oz. dobro 

mehansko zdrobite z zobmi. Priporočamo tudi 

namakanje pred uživanjem. Posušen cvetni prah 

osmukanec namočite v tekočino vsaj 2–3 ure pred 

uživanjem, pri svežem pa je dovolj pol ure prej. Z 

mletjem ali namakanjem dosežete, da se hranila, ki 

jih cvetni prah vsebuje, lažje sprostijo, kar privede 

do večje in lažje absorpcije in dosegljivosti hranil 

našemu organizmu. 

Uživamo ga lahko skozi celo leto ali večkrat na leto 

s prekinitvami, neprekinjeno pa najmanj od enega 

do treh mesecev. Pri uživanju cvetnega prahu ni 

možno predoziranje. Kljub temu pa kot dodatek v 

vsakodnevni prehrani priporočamo od 20 do 40 g 

(cca. 1–2 jedilni žlici) cvetnega prahu za odraslo 

osebo.  

Pripravite si odličen napitek z dodatkom cvetnega 

prahu 

1 jedilna žlica svežega cvetnega prahu 

1 čajna žlička medu 

3 dcl vode 

Sveže stisnjen sok pomaranče/grenivke/limone 

 

Cvetni prah lahko dodate tudi različnim živilom. 

Uživate ga lahko v 

kombinaciji z mlečnimi 

izdelki (jogurt, kefir, 

mleko…), sadjem 

(banane, hruške, 

marelice, jabolka, kaki 

…), dodate ga lahko v 

sadne in zelenjavne 

napitke, čaje, ga 

primešate različnim 

vrstam medu ali 

medeni raztopini. 

Dodate ga lahko tudi 

kosmičem, pšeničnim 

kalčkom ali z njim 

enostavno posujete 

kakšno sladico, kot so 

sirovi štruklji, različni pudingi, palačinke, carski 

praženec ali sladoled. 

Uživajte cvetni prah iz okolja, v katerem živite.  

Dr. Nataša Lilek,  

svetovalka za zagotavljanje varne hrane 
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OBISKALA NAS JE ŠTORKLJA 

IZ VRTCA IN ŠOLSKIH KLOPI 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

V Vrtcu Tabor smo se z veliko zavzetostjo lotili 

razvrščanja odpadkov. Sicer to počnemo skozi 

celotno leto, a v Evropskem tednu zmanjševanja 

odpadkov smo pripravi še nekaj posebnih 

dejavnosti, ki bi jih želeli predstaviti tudi vam. 

Oddelek otrok, starih 1−2 leti, vam sporoča, da že 

vedo, kje je najbližji ekološki otok, da spoznavajo 

barve košev in da pleničke spadajo med mešane 

odpadke. 

Oddelek otrok, starih 2−3 let, se je lotil ponovne 

uporabe in vam priporočajo izdelavo metle iz 

odpadne plastenke. Služi grobemu pometanju in 

je primerna za zunaj.  

Oddelek otrok, starih 3−4 leta, se je posvetil 

bioloških odpadkom, ki jih mečemo na kompost 

ali rjavi zabojnik. Tja vsekakor sodita papirnata 

brisačka in robček.  

mailto:info@obcina-tabor.si
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Oddelek otrok, starih 4−5 let, vam pošilja sporočilo, 

da se iz plastenk naredijo super stoli, primerni tudi 

za zunaj. Ne pozabite in ponovno uporabite.  

Oddelek otrok, starih 5−6 let, vam pošilja sporočila 

v steklenički na ekoloških otokih. Pri pregledu 

zabojnikov smo opazili nekaj napak, ki smo jih 

ustekleničili, da bodo dolgo sveže. Napake so 

zabavne, če se iz njih učimo in jih odpravimo. In ne 

pozabite, najboljši odpadek je tisti, ki ga ni. 

Otroci in vzgojiteljice Vrtca Tabor 

 

BOŽIČEK ZA EN DAN 
 

V skupini otrok, starih 5−6 let, smo se letos 

priključili vseslovenskemu dobrodelnemu projektu 

Božiček za en dan. Namen akcije je, da prejme 

darilo vsak otrok, tudi starostnik in otrok s 

posebnimi potrebami. Povprečno letno obdarijo 

več kot 10.000 otrok, darila pa so sestavljena iz 

posladka, oblačila, šolske potrebščine, kozmetike, 

skratka vsega po malo. 

Akciji smo se priključili v zadnjih dneh, zato je 

ostala le v sklopu naše skupine.  

Pripravili smo darilne škatle, kamor bodo daritve 

shranili. Vse skupaj smo dostavili v Mladinski 

center Žalec.                         

Hvala staršem za podporo in za prinašanje tako 

škatel kot različnih stvari za darila. 

Z velikim veseljem smo širili veselje. Ko dajemo 

nekaj iz srca drugim, nas to dejanje resnično še bolj 

osrečuje in ogreje srce. 

Ni prepozno, da tudi vi postanete Božiček za en dan 

in osrečite nekoga, ki živi blizu vas. 

Otroci z Matejo in Mojco 
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AKTIVNOSTI NAŠIH DRUŠTEV 

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 
 

S Tradicionalnim slovenskim zajtrkom, katerega 

pobudnik je že 11. leto Čebelarska zveza Slovenije, 

želimo osveščati o pomenu čebelarstva in 

kmetijske dejavnosti, o pravilnem ravnanju z 

odpadki, ki nastajajo pri vsakodnevnih dejavnostih 

ter prednostih lokalno pridelanih živil slovenskega 

izvora.  

Hrana, ki je bila pridelana in pripravljena v bližini je 

bolj sveža, bolj hranljiva, polnejšega okusa in brez 

dodatkov za daljše skladiščenje in poudarjanje 

okusa. Vse te prednosti nam zagotavlja lokalna 

oziroma slovenska hrana. S tem, ko se odločimo za 

hrano, ki so jo pridelali in predelali slovenski kmetje 

ter naša domača kmetijska in živilska podjetja, 

spodbujamo in povečujemo tudi samooskrbo s 

hrano in prispevamo k ohranjanju poseljenosti 

podeželja ter kulturne krajine.  

Pomembno je tudi splošno osveščanje mladine o 

pomenu zajtrka za zdravo in uravnoteženo 

prehrano,  zdravega načina življenja, vključno z 

gibanjem in izvajanjem športnih aktivnosti ter 

ohranjanju čistega okolja. 

Živila, značilna za »klasičen« Tradicionalni slovenski 

zajtrk, so kruh, maslo, med, mleko in jabolko. V 

letošnjem letu pa dodajajo še ajdove žgance in 

proseno kašo. 

Vsakodnevni zajtrk poskrbi za jutranjo energijo, ki 

jo še posebej otroci in mladostniki potrebujejo za 

lažje sledenje učnemu procesu. 

Pa dober tek!  

Manja Majcen 

 

                    

TEKAŠKA SMUČARSKA PROGA JE UREJENA! 

Zima je tu, zato vabimo vse ljubitelje teka na smučeh, da se podajo na urejeno krožno tekaško progo 

v dolžini 1,5 km, ki jo je odlično pripravil Laznik Adi na svojem travniku v Miklavžu, v neposredni bližini 

Jase pri Lisjaku.  

Proga je primerna tudi za začetnike, za katere bo organiziran trening in svetovanje pri izbiri smuči.   

Ljubitelji zimske opojnosti vljudno vabljeni!  

Informacije: Viktor Urankar,  

telefon: 040 636 295. 

 

 

 

Športno društvo Tabor 
 

  

https://www.google.si/url?sa=i&url=http://search.coolclips.com/m/vector/vc063722/cross-country-skier/&psig=AOvVaw1z_5Bn8i6oicAggvgxXXw4&ust=1574241072515000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCxn7D39eUCFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.si/url?sa=i&url=https://www.teachingenglish.org.uk/article/lets-make-snowflakes&psig=AOvVaw0HOEDAZgQ2yQVvz2AmimDo&ust=1574239105575000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCr3_7v9eUCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.si/url?sa=i&url=https://www.teachingenglish.org.uk/article/lets-make-snowflakes&psig=AOvVaw0HOEDAZgQ2yQVvz2AmimDo&ust=1574239105575000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCr3_7v9eUCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.si/url?sa=i&url=https://www.teachingenglish.org.uk/article/lets-make-snowflakes&psig=AOvVaw0HOEDAZgQ2yQVvz2AmimDo&ust=1574239105575000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCr3_7v9eUCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.si/url?sa=i&url=https://www.teachingenglish.org.uk/article/lets-make-snowflakes&psig=AOvVaw0HOEDAZgQ2yQVvz2AmimDo&ust=1574239105575000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCr3_7v9eUCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.si/url?sa=i&url=https://www.teachingenglish.org.uk/article/lets-make-snowflakes&psig=AOvVaw0HOEDAZgQ2yQVvz2AmimDo&ust=1574239105575000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCr3_7v9eUCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.si/url?sa=i&url=https://www.teachingenglish.org.uk/article/lets-make-snowflakes&psig=AOvVaw0HOEDAZgQ2yQVvz2AmimDo&ust=1574239105575000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCr3_7v9eUCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.si/url?sa=i&url=https://www.teachingenglish.org.uk/article/lets-make-snowflakes&psig=AOvVaw0HOEDAZgQ2yQVvz2AmimDo&ust=1574239105575000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCr3_7v9eUCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.si/url?sa=i&url=https://www.teachingenglish.org.uk/article/lets-make-snowflakes&psig=AOvVaw0HOEDAZgQ2yQVvz2AmimDo&ust=1574239105575000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCr3_7v9eUCFQAAAAAdAAAAABAD
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 

(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 

besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 

– ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – 

ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE)Zakon o lokalni 

samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 

prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – 

ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 

61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) , 29. člena 

Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 

– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 

101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 ZIPRS1617, 13/18 in 

195/20) in 6. in 15. člena Statuta Občine Tabor 

(Uradni list RS, št. 120/06, 51/2010, 60/2015) je 

Občinski svet Občine Tabor na 20. redni seji, dne 

13. 12. 2021 sprejel 

 

 

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE TABOR ZA 

LETO 2022 

 

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA 

 

1. člen 

(vsebina odloka) 

 

S tem odlokom se za Občino Tabor za leto 2022 

določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna 

ter obseg zadolževanja in poroštev občine in 

javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem 

besedilu: proračun). 

 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN 

STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 

 

2. člen 

(sestava proračuna in višina splošnega dela 

proračuna) 

 

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki 

in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni 

kontov. 

 

VSEBINA 

 
 

 

 

 

• ODLOK o proračunu Občine Tabor za leto 2022 

• ODLOK o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje 

Občine Tabor 

• SKLEP o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje 

Občine Tabor za leto 2022 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0901
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-1195
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-0433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3677
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2277
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Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov 

določa v naslednjih zneskih:  

 

 

 

 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      

_______________________________________________________________________________________ 

Skupina/Podskupina kontov                                                                           Proračun 2022 v EUR 

_______________________________________________________________________________________ 

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)  

 

 70 DAVČNI PRIHODKI 

  700 Davki na dohodek in dobiček 

  703 Davki na premoženje 

  704 Domači davki na blago in storitve 

                      706 Drugi davki 

 71 NEDAVČNI PRIHODKI 

  710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 

  711 Takse in pristojbine 

  712 Globe in denarne kazni 

  713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 

  714 Drugi nedavčni prihodki 

 72 KAPITALSKI PRIHODKI 

  720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev                                                                               

                      722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 

 74 TRANSFERNI PRIHODKI                                                                                                                              

  740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij                                                   

       741 Druga prejeta sredstva iz DP iz sredstev proračuna EU in drugih      

               držav 

 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)  

 40 TEKOČI ODHODKI 

  400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 

  401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 

  402 Izdatki za blago in storitve 

  403 Plačila domačih obresti 

  409 Rezerve 

 41 TEKOČI TRANSFERI 

                     410 Subvencije 

  411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 

  412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 

  413 Drugi tekoči domači transferi 

 42 INVESTICIJSKI ODHODKI  

  420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 

 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 

                     431 Investicijski transferi   

2.201.017 

1.777.876 

 

1.578.881 

1.428.239 

117.998 

31.943 

700 

198.995 

          87.389 

             2.000 

             4.600 

15.800 

89.207                            

34.770 

0                 

34.770                               

388.372                                    

388.372 

          12.776 

                                 

 

2.303.771                  

864.352                  

288.500                      

48.672 

502.340                                            

800                     

24.040 

712.870 

17.700 

481.708 

49.695 

163.766 

691.920 

691.920                        

34.630 

22.222 
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                      432 Investicijski transferi JZ                                                                                             

 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 

 (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ 

14.408 

 

-102.754 

 

 

 

 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

_______________________________________________________________________________________ 

Skupina/Podskupina kontov                                                                                 Proračun 2022 v EUR 

_______________________________________________________________________________________ 

                 IV. PREJETA VRAČILA                                                                                                                       0 

  DANIH POSOJIL IN  

  PRODAJA KAPITALSKIH  

  DELEŽEV (750+751+752) 

 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                                                                                           0                                                                                                                                                                                                     

  750 Prejeta vračila danih posojil 

  751 Prodaja kapitalskih deležev 

752 Kupnine iz naslova privatizacije                                                                                                  0 

                         

 V.  DANA POSOJILA                                                                                                                   0                                                   

  IN POVEČANJE KAPITALSKIH  

  DELEŽEV (440+441+442+443) 

                  44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV                                                    0     

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb                                                                               0 

 

                VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA                                                                                         0       

  IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 

  (IV.-V.) 

 

 

C. RAČUN FINANCIRANJA 

_______________________________________________________________________________________ 

Skupina/Podskupina kontov                                                    Proračun 2022 v EUR 

_______________________________________________________________________________________ 

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 

 50 ZADOLŽEVANJE 

  500 Domače zadolževanje    

 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 

 55 ODPLAČILA DOLGA 

  550 Odplačila domačega dolga 

 

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH 

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

 

               44.140 

               44.140                

                        0 

      

               44.140 

               44.140 

44.140          

                

          - 146.894 
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X. NETO ZADOLŽEVANJE 

  (VII.-VIII.)       

       

              XI. NETO FINANCIRANJE 

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

________________________________________________________________ 

 

                    XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 

  9009 Splošni sklad za drugo              - ali 0 ali + 

            - 44.140 

 

            

102.754 

            

 

                 

            146.894  

 

 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti 

neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na 

naslednje programske dele: področja proračunske 

porabe, glavne programe in podprograme, 

predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov 

občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na 

proračunske postavke, te pa na podskupine kontov 

in konte, določene s predpisanim kontnim 

načrtom. 

 

Posebni del proračuna do ravni proračunskih 

postavk - kontov in načrt razvojnih programov sta 

prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani 

Občine Tabor. 

 

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 

 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 

 

3. člen 

(izvrševanje proračuna) 

 

V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta. 

 

Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki 

ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, 

izdanimi na njegovi podlagi in tega odloka. 

 

Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta 

mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim 

proračunom.  

 

Proračun se izvršuje na ravni proračunske 

postavke-konta. 

4. člen 

(namenski prihodki in odhodki proračuna) 

 

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, 

določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. 

člena ZJF, tudi prihodki požarne takse po 59. členu 

Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 

3/07 uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12, 

61/17-GZ in 189/20-ZFRO). 

 

5. člen 

(prerazporejanje pravic porabe) 

 

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji 

sprejeti proračun, spremembe proračuna ali 

rebalans proračuna. 

 

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem 

delu proračuna med glavnimi programi v okviru 

področja proračunske porabe, odloča na predlog 

neposrednega uporabnika, župan. 

 

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v 

mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom 

poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu 

za leto 2022 in njegovi realizaciji. 

 

6. člen 

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v 

breme proračunov prihodnjih let) 

 

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše 

javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je 

vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj 
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načrtovane pravice porabe na proračunskih 

postavkah v sprejetem proračunu.  

 

Prevzete obveznosti se načrtujejo v finančnem 

načrtu neposrednega uporabnika in načrtu 

razvojnih programov. 

 

7. člen 

(spreminjanje načrta razvojnih programov) 

 

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu 

razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se 

spremeni za več kot 20 % mora predhodno potrditi 

občinski svet. 

 

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče 

leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega 

v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih 

programov po uveljavitvi proračuna. 

 

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih 

programov na podlagi odločitve občinskega sveta. 

 

8.  člen  

(splošna proračunska rezervacija) 

 

Med odhodke proračuna se del predvidenih 

proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, 

ampak se jih zadrži kot splošna proračunska 

rezervacija, ki se v proračunu izkazuje posebej.  

 

Sredstva proračunske rezervacije se lahko 

uporabijo za nepredvidene namene, za katere v 

proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za 

namene, za katere se med letom izkaže, da niso 

zagotovljena v zadostnem obsegu ali jih ni bilo 

mogoče načrtovati. 

 

Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo 

presegati 2 % bilance prihodkov in odhodkov. 

 

Sredstva splošne proračunske rezervacije v letu 

2022 znašajo 2.000 EUR. 

 

O uporabi splošne proračunske rezervacije odloča 

župan in o njihovi uporabi poroča občinskemu 

svetu z zaključnim računom. 

 

9. člen 

(proračunski skladi) 

 

Proračunski skladi je podračun proračunske 

rezerve, oblikovane po ZJF. Proračunska rezerva se 

v letu 2022 oblikuje v višini 21.690,50 EUR. 

 

Na predlog za finance pristojnega organa občinske 

uprave odloča o uporabi sredstev proračunske 

rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena 

ZJF do višine 21.690,50 EUR župan in o tem s 

pisnimi poročili obvešča občinski svet. 

 

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 

STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA 

DRŽAVE 

 

10. člen 

 

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. 

člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 200 EUR, 

odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga. 

 

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE 

IN JAVNEGA SEKTORJA 

 

11. člen 

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev 

občine) 

 

Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci 

prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad 

prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter 

odplačila dolgov v računu financiranja se občina za 

proračun leta 2022 ne zadolži.  

Občina za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, 

javnih skladov in javnih podjetij ter javnih podjetij, 

katerih ustanoviteljica je občina, v letu 2022 ne bo 

dajala poroštev. 
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12. člen 

(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih 

podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih 

poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina 

odločujoč vpliv na upravljanje) 

 

Pravne osebe javnega prava na ravni občine (javni 

zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je 

občina) in pravne osebe, v katerih ima občina 

prevladujoč vpliv na upravljanje, se v letu 2022 ne 

smejo zadolževati. 

 

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

13. člen 

(začasno financiranje v letu 2022) 

 

V obdobju začasnega financiranja Občine Tabor v 

letu 2022, če bo začasno financiranje potrebno, se 

uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega 

financiranja. 

 

14. člen 

(uveljavitev odloka) 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v 

Uradnih objavah Občine Tabor.  

 

Številka: 410-1/2021 

 

Tabor, december 2021 

    

      

OBČINA TABOR 

župan Marko Semprimožnik, l.r. 

 

 

 

Na podlagi 218., 227. in 228. člena Zakona o 

urejanju prostora (Uradni list RS, 61/17, ZUreP-2), 

21., 25. in 27. člena Uredbe o programu 

opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah 

za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 

komunalno opremo ter o izračunu in odmeri 

komunalnega prispevka (Uradni list RS 20/2019, 

30/19 – popr. In 34/19), Pravilnika o podlagah za 

odmero komunalnega prispevka za obstoječo 

komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov 

opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi 

vrstami komunalne opreme (Uradni list RS, 

št. 66/18) in 20. člena Statuta občine Tabor (Uradni 

list RS, št. 120/06, 51/10 in 60/15 in Uradne objave 

Občine Tabor, št. 3/18) je Občinski svet Občine 

Tabor na svoji 20. seji dne, 13. 12. 2021, sprejel 

 

 

ODLOK O PODLAGAH ZA ODMERO 

KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA 

OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO ZA 

OBMOČJE OBČINE TABOR 

1. člen 

(vsebina odloka) 

 

1) S tem odlokom se sprejmejo podlage za odmero 

komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 

opremo vključno s komunalno opremo za 

izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča za 

celotno območje Občine Tabor.  

 

2) Odlok določa:  

 

- stroške posameznih vrst obstoječe komunalne 

opreme na enoto mere;  

- merila za odmero komunalnega prispevka za 

obstoječo komunalno opremo;  

- občinske oprostitve plačila komunalnega 

prispevka;  

- upoštevanje preteklih vlaganj v komunalno 

opremo.  

 

3) Podlaga za odlok so stroški obstoječe komunalne 

opreme na enoto mere, povzeti iz določb predpisa, 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-3236
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ki ureja podlage za odmero komunalnega 

prispevka na osnovi povprečnih stroškov 

opremljanja stavbnih zemljišč.  

2. člen 

(pomen izrazov) 

 

Izrazi, uporabljeni v tem odloku, pomenijo enako 

kot v podzakonskem predpisu, ki ureja program 

opremljanja stavbnih zemljišč in odlok o podlagah 

za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 

komunalno opremo ter izračun in odmero 

komunalnega prispevka, v Zakonu o urejanju 

prostora, v Gradbenem zakonu in v Zakonu o 

evidentiranju nepremičnin.  

3. člen 

(obstoječa komunalna oprema) 

 

Komunalni prispevek za obstoječo komunalno 

opremo na območju občine Tabor se odmerja za 

naslednjo komunalno opremo:  

- cestno omrežje,  

- vodovodno omrežje,   

- kanalizacijsko omrežje. 

 

4. člen  

(stroški obstoječe komunalne opreme na enoto 

mere)  

 

Stroški posameznih vrst obstoječe komunalne 

opreme na enoto mere, tj. na m2 gradbene parcele 

stavbe Cpo (i) in na m2 bruto tlorisne površine 

objekta Cto (i) so privzeti iz Pravilnika o podlagah 

za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 

komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov 

opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi 

vrstami komunalne opreme (Uradni list RS, 

št. 66/18), znašajo:  

Vrsta obstoječe 

komunalne opreme 

Stroški na enoto 

mere v €/m2 

Cpo(i)  Cto(i)  

javne cestne 17,50 48,00 

javni vodovod 6,50 17,00 

javna kanalizacija 5,40 11,00 

 

5. člen  

(merila za odmero komunalnega prispevka za 

obstoječo komunalno opremo)  

 

Za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 

komunalno opremo se upoštevajo naslednja 

merila:  

 

- površina gradbene parcele stavbe;  

- bruto tlorisna površina stavbe ali površina 

gradbenega inženirskega objekta ali površina 

drugih gradbenih posegov;  

- razmerje med deležem gradbene parcele stavbe 

(Dpo) in deležem površine objekta (Dto) pri 

izračunu komunalnega prispevka za obstoječo 

komunalno opremo;  

- opremljenost parcele z obstoječo komunalno 

opremo;  

- faktor namembnost objekta Fn;  

- prispevna stopnja zavezanca psz (i).  

 

6. člen  

(površina gradbene parcele stavbe)  

 

1) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi 

gradnje objekta oz. zaradi objekta, za katerega je 

potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o 

površini parcele povzamejo iz dokumentacije za 

pridobitev gradbenega dovoljenja po predpisih, ki 

urejajo graditev.  

 

2) Če gradbena parcela v dokumentaciji iz 

prejšnjega odstavka ni določena oz. ni prikazana, se 

za površino gradbene parcele upošteva površina, 

kot je opredeljena v ustreznem prostorskem 

izvedbenem aktu.  

 

3) Če površine gradbene parcele ni mogoče 

pridobiti na način iz prejšnjih dveh odstavkov, se za 

površino gradbene parcele šteje površina zemljiške 

parcele ali več zemljiških parcel, na katerih je 

načrtovana stavba oziroma druge ureditve, ki so 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-3236
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namenjene trajni rabi te stavbe, pri čemer se 

upošteva samo tisti del zemljiške parcele, na 

katerem je v skladu s prostorskim aktom dovoljeno 

graditi stavbo.  

 

4) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi 

izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča ali 

površine gradbene parcele ni mogoče določiti na 

način iz prvega, drugega oziroma tretjega odstavka 

tega člena, se za izračun komunalnega prispevka 

namesto površine gradbene parcele stavbe 

upošteva površina, ki se določi kot zmnožek 

površine zemljišča pod stavbo in računskega 

faktorja površine Fp.  

 

5) Fp se uporablja tudi pri odmeri komunalnega 

prispevka, če ni na voljo natančnejših podatkov, v 

primerih pred legalizacijo obstoječih objektov, če 

ta še ni bil plačan oz. niso bile izpolnjene 

obveznosti v zvezi s plačilom na drug način, pri 

odmeri komunalnega prispevka za obstoječo 

komunalno opremo potem, ko je občina komunalni 

prispevek zaradi graditve že odmerila in se objekt 

naknadno priključuje na novo vrsto obstoječe 

komunalne opreme, za katero mu komunalni 

prispevek še ni bil odmerjen in pri tem ne gre za 

izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča in pri 

odmeri komunalnega prispevka zaradi graditve za 

stavbe, ki se jim ne določajo gradbene parcele, ker 

se gradijo na zemljiščih, ki niso stavbna.  

 

6) Za posamezne vrste objektov je Fp enak 4.  

 

7. člen  

(bruto tlorisna površina objekta)  

 

1) Bruto tlorisna površina objekta se določi po 

standardu SIST ISO 9836.  

2) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi 

gradnje objekta, za katerega je potrebno gradbeno 

dovoljenje, se podatki o bruto tlorisni površini 

objekta povzamejo iz dokumentacije za pridobitev 

gradbenega dovoljenja po predpisih, ki urejajo 

graditev.  

3) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi 

izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča, se 

za izračun komunalnega prispevka bruto tlorisna 

površina objekta določi tako, da se upošteva neto 

tlorisna površina iz uradnih evidenc po predpisih o 

evidentiranju nepremičnin, pomnožena s 

faktorjem 1,2. Če zavezanec za plačilo 

komunalnega prispevka dokaže, da je dejanska 

bruto tlorisna površina objekta manjša od 

izračunane na način iz prejšnjega stavka, se 

upošteva dejanska bruto tlorisna površina objekta.  

 

4) Način določanja bruto tlorisne površine objekta 

iz prejšnjega odstavka se uporablja, če ni na voljo 

natančnejših podatkov, tudi pri odmeri 

komunalnega prispevka pred legalizacijo 

obstoječih objektov, če le-ta še ni bil plačan 

oziroma niso bile izpolnjene obveznosti v zvezi s 

plačilom na drug način in pri odmeri komunalnega 

prispevka za obstoječo komunalno opremo potem, 

ko je občina komunalni prispevek zaradi graditve že 

odmerila in se objekt naknadno priključuje na novo 

vrsto obstoječe komunalne opreme, za katero mu 

komunalni prispevek še ni bil odmerjen in pri tem 

ne gre za izboljšanje opremljenosti stavbnega 

zemljišča.  

8. člen  

(razmerje med Dpo in Dto) 

  

S tem odlokom se določi naslednje razmerje med 

deležem gradbene parcele stavbe Dpo in deležem 

površine objekta Dto pri izračunu komunalnega 

prispevka za obstoječo komunalno opremo:  

- delež gradbene parcele stavbe Dpo znaša 0,4;  

- delež površine objekta Dto znaša 0,6.  

 

9. člen  

(opremljenost parcele z obstoječo komunalno 

opremo) 

 

Komunalni prispevek za obstoječo komunalno 

opremo se odmeri samo za tiste vrste obstoječe 

komunalne opreme, na katere lahko zavezanec 
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priključi svoj objekt oz. mu je omogočena njihova 

uporaba.  

10. člen  

(faktor namembnost objekta) 

 

1) Namembnost objekta se upošteva z uporabo 

faktorjev namembnost objekta Fn, ki jih določa ta 

odlok.  

 

2) Za določitev namembnosti objekta se upošteva 

predpis, s katerimi je določena klasifikacija vrst 

objektov CC-SI glede na namen uporabe objektov.  

 

3) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi 

objekta, za katerega je potrebno gradbeno 

dovoljenje, se podatki o namembnosti objekta 

povzamejo iz dokumentacije za pridobitev 

gradbenega dovoljenja, izdelane po predpisih o 

graditvi.  

 

4) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi 

izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča, se 

upošteva dejanska namembnost objekta, 

razvrščena v ustrezno od skupin oz. vrst po 

predpisih iz 2. odstavka tega člena.  

 

5) Za posamezne vrste objektov se določijo 

naslednji faktorji namembnosti objekta:  

 

Vrsta objekta CC-SI Kdejavnost 

Enostanovanjske stavbe 111 0,7 

Večstanovanjske stavbe: 112  

- dvostanovanjske 

stavbe 

1121 0,9 

- tri in več stanovanjske 

stavbe 

11221 1,3 

- stanovanjske stavbe z 

oskrbovanimi stanovanji 

11222 1,1 

Stanovanjske stavbe za 

posebne namene 

113 1,1 

Gostinske stavbe 121 1,1 

Upravne in pisarniške 

stavbe 

122 1,2 

Trgovske in druge 

stavbe za storitvene 

dejavnosti 

123 1,3 

Stavbe za promet in 

stavbe za izvajanje 

elektronskih 

komunikacij 

124  

- postaje, terminali, 

stavbe za izvajanje 

elektronskih 

komunikacij ter z njimi 

povezane stavbe 

1241 1,1 

- garažne stavbe 1242 0,9 

Industrijske stavbe in 

skladišča 

125  

- industrijske stavbe 1251 0,7 

- rezervoarji, silosi in 

skladišča 

1252 0,9 

Stavbe splošnega 

družbenega pomena 

126 0,7 

Druge nestanovanjske 

stavbe 

127 0,7 

 

6) Za ostale vrste stavb, ki v prejšnjem odstavku 

niso navedene, je Fn enak 1. Za ostale vrste 

gradbenih inženirskih objektov, ki prejšnjem 

odstavku niso navedeni in za druge gradbene 

posege je Fn enak 0,5.  

11. člen  

(prispevna stopnja zavezanca) 

 

Za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme 

se določi naslednja prispevna stopnja zavezanca 

Psz: 

Prispevna stopnja zavezanca Psz 

javne ceste 39% 

javni vodovod 72% 

javna kanalizacija 74% 

 

12. člen  

(odmera in izračun komunalnega prispevka) 
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Komunalni prispevek za posamezno vrsto 

obstoječe komunalne opreme se za stavbe 

izračuna na naslednji načini: 

 

KPobstoječa(i) = ((AGP x Cpo(i) x Dpo) + (ASTAVBA x Cto(i) 

x Dto x Fn)) x psz(i) 

KPobstoječa = ∑KPobstoječa(i) 

 

Komunalni prispevek za posamezno vrsto 

obstoječe komunalne opreme se za gradbeno 

inženirske objekte obračuna na naslednji način: 

 

KPobstoječa(i) = AGIO x Cto(i) x Dto x Fn x psz (i) 

KPobstoječa = ∑KPobstoječa(i) 

 

Zgornje oznake pomenijo: 

 

KPobstoječa(i) znesek dela komunalnega 

prispevka za posamezno vrsto 

obstoječe komunalne opreme, 

AGP površina gradbene parcele 

stavbe, 

Cpo(i) stroški posamezne vrste 

obstoječe komunale opreme 

na m2 gradbene parcele stavbe, 

Dpo delež gradbene parcele stavbe pri 

izračunu komunalnega prispevka 

za obstoječo komunalno opremo, 

ASTAVBA: bruto tlorisna površina stavbe, 

Cto(i): stroški posamezne vrste 

obstoječe komunalne opreme 

na m2 bruto tlorisne površine 

objekta, 

Dto: delež površine objekta pri 

izračunu komunalnega prispevka 

za obstoječo komunalno opremo, 

Fn: faktor namembnosti objekta 

glede na njegov namen uporabe, 

psz(i): prispevna stopnja zavezanca za 

posamezno vrsto obstoječe 

komunalne opreme ( %), 

i: posamezna vrsta obstoječe 

komunalne opreme. 

AGIO površina gradbenega inženirskega 

objekta.  

 

Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je 

investitor oz. lastnik objekta, ki se na novo 

priključuje na komunalno opremo oz. mu je 

omogočena njena uporaba, povečuje zmogljivost 

objekta ali spreminja njegovo namembnost.  

 

Povečanje zmogljivosti objekta pomeni povečanje 

površine objekta, povečanje gradbene parcele ali 

sprememba namembnosti objekta. 

 

Komunalni prispevek za obstoječo komunalno 

opremo, ki se odmerja zavezancu zaradi 

spremembe zmogljivosti ali namembnosti objekta, 

se izračuna tako, da se izračunata višina 

komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 

opremo po spremembi zmogljivosti ali 

namembnosti objekta in pred spremembo 

zmogljivosti ali namembnosti objekta. Zavezancu 

se odmeri komunalni prispevek, ki predstavlja 

pozitivno razliko med komunalnim prispevkom po 

spremembi in pred spremembo zmogljivosti ali 

namembnosti objekta. V primeru, da je razlika 

negativna, se z odmerno odločbo ugotovi, da je 

komunalni prispevek za obstoječo komunalno 

opremo že poravnan in se razlika ne vrača. 

 

Komunalni prispevek se odmeri za komunalno 

opremo, na katero se zavezanec priključi oz. mu je 

omogočena njena uporaba, z odločbo:  

 

- na zahtevo zavezanca,  

- ob prejemu obvestila s strani upravne enote v 

zavezančevem imenu, da je vloga za izdajo 

gradbenega dovoljenja, katero je vložil zavezanec, 

popolna,  
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- po uradni dolžnosti.  

 

Rok plačila odmerjenega komunalnega prispevka je 

30 dni od prejema izdane odločbe. V primeru 

zamude pri plačilu se obračunajo zakonite 

zamudne obresti. 

 

V primeru iz prejšnjega odstavka je mogoče določiti 

tudi obročno odplačevanje komunalnega 

prispevka, vendar tako, da je celotni komunalni 

prispevek plačan najkasneje v enem letu od 

pravnomočnosti odločbe, s katero je odmerjen 

komunalni prispevek. O možnosti obročnega 

odplačevanja in o konkretnem roku, v katerem 

mora biti plačan celotni komunalni prispevek, 

odloči župan na predlog zavezanca. V primeru 

obročnega odplačevanja ne velja rok plačila iz 

prejšnjega odstavka, ampak se ta določi v odločbi o 

odmeri komunalnega prispevka v skladu z 

opredeljeno dinamiko plačil.  

 

13. člen 

(izračun komunalnega prispevka za obstoječo 

komunalno opremo ob priključevanju preko 

nove komunalne opreme) 

 

Če se nova komunalna oprema iz programa 

opremljanja, na katero se priključuje objekt, 

posredno ali neposredno priključuje na obstoječo 

komunalno opremo oz. bremeni že zgrajeno 

komunalno opremo, se pripadajoči del 

komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 

opremo določi na naslednji način:  

 

- če je izračunani komunalni prispevek za 

posamezno vrsto nove komunalne opreme višji od 

izračunanega komunalnega prispevka za 

posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme  

KPnova(i) - KPobstoječa(i) ≥ 0 je vrednost 

pripadajočega dela komunalnega prispevka za 

obstoječo komunalno opremo 0;  

 

- če je izračunani komunalni prispevek za 

posamezno vrsto nove komunalne opreme manjši 

od izračunanega komunalnega prispevka za 

posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme 

KPnova(i) - KPobstoječa(i) ≤ 0 se pripadajoči del 

komunalnega prispevka za posamezno vrsto 

obstoječe komunalne opreme določi po enačbi 

KPobstoječa(i) - KPnova(i).  

 

Če investitor in občina skleneta pogodbo o 

opremljanju za gradnjo komunalne opreme, ki ni 

predvidena v programu opremljanja, se pripadajoči 

del komunalnega prispevka za posamezno vrsto 

obstoječe komunalne opreme določi ob smiselni 

uporabi prejšnjega odstavka. 

14. člen  

(oprostitve plačila komunalnega prispevka) 

 

Komunalni prispevek se oprosti: 

- za gradnjo gospodarske javne infrastrukture,  

- za gradnjo neprofitnih stanovanj,  

- za gradnjo posameznih vrst stavb, ki so v javnem 

interesu in katerih investitor je Občina Tabor ter so 

namenjene za izobraževanje, znanstveno-

raziskovalno delo in zdravstvo, muzeje, knjižnice, 

gasilske domove, opravljanje obredov ter šport po 

predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije 

vrst objektov.  

 

Komunalni prispevek za novo in obstoječo 

komunalno opremo se ne plača za gradnjo 

enostavnih objektov.  

 

Komunalni prispevek za novo in obstoječo 

komunalno opremo se ne plača za gradnjo 

nezahtevnih objektov, ki nimajo samostojnih 

priključkov na komunalno opremo in se gradijo kot 

pomožni objekti ter tako dopolnjujejo funkcijo 

osnovnega objekta.  

 

Komunalni prispevek za obstoječo komunalno 

opremo se ne plača v primeru nadomestitve 

objektov zaradi naravne nesreče, v obsegu 

nadomeščenega objekta, pri čemer je lahko 

lokacija nadomeščenega objekta v primeru, ko 
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nadomestitev na obstoječem stavbnem zemljišču 

oz. gradbeni parceli ni možna, tudi na drugi, 

nadomestni lokaciji.  

 

15. člen  

(upoštevanje preteklih vlaganj v komunalno 

opremo) 

 

V primeru odstranitve obstoječega in gradnje 

novega objekta se upoštevajo pretekla vlaganja. V 

tem primeru se komunalni prispevek za obstoječo 

komunalno opremo izračuna na način, kot ga 

določa predpis iz šestega odstavka 12. člena tega 

odloka za spremembo namembnosti ali 

zmogljivosti objekta.  

 

Pri uveljavljanju preteklih vlaganj zaradi 

odstranitve objekta je zavezanec dolžan predložiti 

dokumentacijo o odstranjenem objektu, iz katere 

je razviden obstoj in status objekta ter podatki o 

zmogljivosti, namembnosti in komunalni 

opremljenosti objekta. Upoštevanje odstranjenih 

objektov pri odmeri komunalnega prispevka je 

možno le za objekte, ki so bili zgrajeni na podlagi 

gradbenega dovoljenja. Če dokazi ne obstajajo, 

upoštevanje odstranjenega objekta pri odmeri 

komunalnega objekta ni možno.  

 

Pretekla vlaganja iz prejšnjega odstavka se 

upoštevajo za objekte, ki se odstranijo in se 

nahajajo znotraj iste gradbene parcele, na kateri se 

gradi objekt, za katerega se odmerja komunalni 

prispevek, pri čemer morajo imeti objekti, ki se 

odstranijo, enako klasifikacijo vrste objekta (CC-SI) 

kot objekti, za katere se odmerja komunalni 

prispevek.  

 

Za objekte, ki so bili zgrajeni na podlagi gradbenega 

dovoljenja, se lahko štejejo tudi objekti zgrajeni 

pred 31. decembrom 1967, vendar le, če investitor 

predloži dokaze glede izpolnjevanja domneve 

gradbenega in uporabnega dovoljenja v skladu z 

določbo zakona, ki ureja graditev.  

 

Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je v 

primeru uveljavljana preteklih vlaganj iz prvega 

odstavka pristojnemu občinskemu organu dolžan 

predložiti vsa zahtevana dokazila.  

 

O upoštevanju predloženih dokazil iz drugega in 

petega odstavka odloči pristojni občinski organ. 

 

16. člen  

(namenska poraba sredstev, zbranih s 

komunalnim prispevkom) 

 

Komunalni prispevek je prihodek občinskega 

proračuna in je namenski vir financiranja gradnje 

komunalne opreme ter se lahko porablja samo za 

namen gradnje komunalne opreme skladno z 

načrtom razvojnih programov občinskega 

proračuna.  

17. člen 

(prenehanje veljavnosti) 

 

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati: 

 

- Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč 

za območje Občine Tabor (Uradne objave Občine 

Tabor, št. 6/2016).  

- Odlok o komunalnem prispevku v Občini Tabor 

(Uradne objave Občine Tabor, št. 6/2016).  

 

18. člen  

(objava in začetek veljavnosti) 

 

Ta odlok se objavi v Uradnih objavah Občine Tabor 

in začne veljati naslednji dan po objavi.  

 

Številka: 35101-1/2021-1 

 

Datum: 13. 12. 2021    

         

     

OBČINA TABOR 

župan Marko Semprimožnik, l.r. 
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Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni 

samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 

prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – 

ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 

30/18), 10. člena Odloka o nadomestilu za uporabo 

stavbnega zemljišča za območje Občine Tabor 

(Uradne objave Občine Tabor, št. 4/2017) ter 15. 

člena Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 

120/06, 51/10, 60/15, Uradne objave Občine 

Tabor, št. 3/2018) je Občinski svet Občine Tabor na 

20. redni seji dne, 13. 12. 2021, sprejel 

 

 

SKLEP O VREDNOSTI TOČKE ZA 

DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA ZA 

UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA ZA 

OBMOČJE OBČINE TABOR ZA LETO 2022 

 

 

1. člen 

 

Letna vrednost točke za izračun nadomestila za 

uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine 

Tabor v letu 2022 znaša: 

 

- za zazidano stavbno zemljišče 0,0042 EUR na leto 

in 

- za nezazidano stavbno zemljišče 0,0050 EUR na 

leto. 

 

2. člen 

 

Ta sklep začne veljati s 1. 1. 2022 in se objavi v 

Uradnih objavah Občine Tabor. 

 

 

Številka: 4221-1/2021 

 

Tabor, 13. 12. 2021 

       

  

OBČINA TABOR 

župan Marko Semprimožnik, l.r. 
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REZULTATI MIKLAVŽEVEGA TURNIRJA V NAMIZNEM TENISU 2021 
 

Po večmesečnem premoru je namiznoteniška 

sekcija dne, 4. 12. 2021, priredila odprti občinski 

Miklavžev turnir pod strogimi PCT pogoji. Udeležba 

je bila solidna, saj so se turnirja udeležili igralci iz 

več občin. Otvoritveni govor in vzpodbudne besede 

je imel župan Občine Tabor, za kar se mu iskreno 

zahvaljujemo. 

Posamezno: 

FINALNA SKUPINA: 

1. mesto: KNEZ Aleš (Rimske Toplice) 

2. mesto: BREZNIKAR Uroš (Tabor) 

3. mesto: GRAHEK Milan (Tabor) 

4. mesto: PEKLAJ Marjan (Trnava) 

 

 

TOLAŽILNA SKUPINA: 

1. mesto: LAVRAČ Andrej (Izlake) 

2. mesto: ZAVASNIK Jože (Polzela) 

3. mesto: KUDER Janez (Trnava) 

4. mesto: KUMER Neža (Tabor) 

  

Dvojice: 

1. mesto: KNEZ Aleš / GOBEC Ignac – Rimske 

Toplice / Vrbje 

2. mesto: LESJAK Franc / ZAVASNIK Jože – Trnava / 

Polzela 

3. mesto: GRAHEK Milan / KUDER Janez – Tabor / 

Trnava 

4. mesto: SKOK Jože / GREGL Jernej – Žalec / 

Tabor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uroš Breznikar,  

vodja namiznoteniške sekcije ŠD Tabor 

 

ODLIČNI USPEHI NAŠIH JUDOISTOV 
 

V soboto, 27. novembra, je v telovadnici Osnovne 

šole France Prešeren potekal mednarodni turnir v 

judu, 9. Miklavžev turnir, ki ga je organiziral Judo 

klub Lendava. Kljub strogim pogojem, povezanih s 

COVID-19, se je turnirja udeležilo 128 tekmovalcev 

in 11 klubov in dveh držav. Naši tekmovalci so 

dosegli naslednje rezultate:  

Parterne borbe dečki: 3. mesto: Liam Gorjup, 1. 

mesto: Martin Leon Obreza, 3. mesto: Lazar 

Trivkovič, 2. mesto: Leon Romih, 3. mesto: Jakob 



15 

Gabrovec, U10 deklice: 3. mesto: Ema Veniger, U10 

dečki: 2. mesto: Lovro Skrbiš, U12 deklice: 1. 

mesto: Zala Pevec, 3. mesto: Ema Gumzej, U12 

dečki: 3. mesto: Anej Veternik.  

V seštevku prejetih odličij so klubi dosegli 

naslednja mesta: 1. mesto JK Kaposvar, 2. mesto JK 

Shido, 3. mesto JK Lendava, 4. mesto JK Štorkljice 

in 5. mesto JK Beltinci. 

    

 

 

 

 

 

 
V soboto, 4. decembra, je  na I. Gimnaziji Celje 

potekal 41. Novoletni judo turnir, ki ga je 

organiziral Judo klub Ivo Reya Celje. Naši 

tekmovalci so dosegli naslednje rezultate: U12 

deklice: 1. mesto: Zala Pevec, U14 deklice: 2. 

mesto: Neža Pevec, U16 deklice: 1. mesto: Noeli 

Knafelc, U12 dečki: 3. mesto: Anej Veternik, U14 

dečki: 2. mesto: Božnik Jaka, U16 dečki: 3. mesto: 

Aleks Apat.  
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V soboto, 11. decembra, je v telovadnici Doma 

krajanov Tabor potekal Božični judo turnir, ki ga je 

organiziral Judo klub Shido. Hkrati je klub obeležil 

pomembno obletnico, saj je v Taboru prisoten že 

10. leto. Prav to je bil tudi razlog, da je bila kot kraj 

dogodka zaključnega turnirja v letu 2021 izbrana 

ravno Občina Tabor. Ob tej priložnosti se je 

predsedik kluba Ivan Knafelc še posebej zahvalil 

občini za vso podporo in pomoč ter županu Marku 

Semprimožniku izročil zahvalo v obliki plakete. 

          
 

 

 

 

 

 

Na turnirju je skupaj nastopilo 89 tekmovalcev 6 

judo klubov: Braslovče, Drava Ptuj, Bela Krajina, 

Krško in Shido. Judo klub Shido je skupaj osvojil 

največ, to je 34 medalj in bil v skupni razvrstitvi 

prvi, vendar pa je v športnem duhu pokal za prvo 

mesto na turnirju prepustil Judo klubu Braslovče, 2. 

je bil Judo klub Bela Krajina in 3. Judo klub Drava 

Ptuj. 

    
 

 

 

 

 

 

Po podelitvi medalj in pokalov je pridne judoiste 

obiskal še Božiček ter jih nagradil za sodelovanje na 

turnirju in za športno udejstvovanje skozi vse leto. 

Skupaj so zapeli pesem Bela snežinka in se poslovili 

z željo, da se čim večkrat srečajo na judo turnirjih v 

letu 2022. 

Judo klub Shido čestita vsem svojim članicam in 

članom za požrtvovalne borbe in uspehe v letu 

2021 ter jim želi lepe praznike. 

Judo klub Shido 

 

PRAZNIČNA OKRASITEV 
 

Vstopili smo v veseli decembrski čas. Kot že vsako 

leto, se člani gasilskega društva Ojstriška vas-Tabor 

zberemo ter božično okrasimo naš gasilski dom. 

Letos nam je božično jelko darovala gospa Mira 
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IZ DOMAČE ŽUPNIJE 

Pepel iz Ojstriške vasi, za kar smo ji hvaležni. Drevo 

je rastlo, čisto ob cesti v križišču, pred hišo 

Peplovih. Imelo je dovolj prostora, da si je 

izoblikovalo lepo krošnjo-primerno za novoletno 

drevesce. Pri njegovem podiranju smo zaprli cesto 

za promet, ter drevo varno naložili in pripeljali pred 

gasilni dom. Okrašeno drevesce, zdaj z lučkami 

krasi dvorišče doma. 

PGD Ojstriška vas-Tabor

 

 

 

Na božič se nam je približala Ljubezen. Naj praznik 

Gospodovega rojstva v nas prebudi radost in 

veselje ter nas poveže med seboj. Vsem želimo 

duhovno bogat božični čas. 

Leto 2022, v katerega bomo ob koncu božične 

osmine vstopili, naj vam bo obilno blagoslovljeno. 

Želimo vam, da se čimprej konča epidemija 

koronavirusa, želimo obilo zdravja, veselja, miru, 

poguma, osebnega zadovoljstva … Naj nam Bog 

pomaga, da bomo dobri, sočutni, hvaležni, 

razumevajoči. Srečno! 

 

BOŽIČNI ČAS 
 

Božični čas se začenja na predvečer Gospodovega 

rojstva. Ta večer imenujemo Sveti večer. Božični 

čas je razmeroma kratko obdobje, saj traja samo tja 

do nedelje po prazniku Gospodovega razglašenja. 

To je kratek, a zelo bogat čas.  

V središču božičnega časa je praznik Gospodovega 

rojstva - božič. Ta nas vsako leto spominja, da nas 

Bog tako ljubi, da je dal svojega edinorojenega 

Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, 

ampak imel večno življenje.  

Praznik Gospodovega rojstva ima božično osmino, 

ki se konča s praznikom Marije, svete Božje Matere 

– novo leto, ki je hkrati tudi svetovni dan miru. 

Nedelja med božičem in novim letom je nedelja 

svete Družine. Po številnih župnijah je ta dan 

blagoslov družin. 

Drugi, zelo pomemben praznik božičnega časa, je 

Gospodovo razglašenje (6. januar - trije kralji). Tu 

gre za razodetje Jezusovega božanstva. Razodetje 

se zgodi najprej modrim (trije kralji), nato ob krstu 

v reki Jordan, nato pa še na svatbi v Kani Galilejski. 

Božični čas se konča s praznikom Jezusovega krsta, 

v nedeljo po Gospodovem razglašenju, ali kot temu 

prazniku tudi rečemo, Trije kralji. 

Božične pesmi prepevamo vse tja do praznika 

Jezusovega darovanja v templju – svečnica. 

Običajno po cerkvah in v družinah ohranimo jaslice 

do svečnice. 
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JANUAR 2022 V ŽUPNIJI SV. JURIJ OB TABORU  

 
6. januar, Gospodovo razglašenje – Trije kralji, 

praznik razodetja Jezusovega božanstva. 

Ta praznik bo sovpadal s prvim četrtkom v mesecu 

januarju 2022. Vsak prvi četrtek v mesecu oz. 

četrtek pred prvim petkom molimo za vse 

duhovnike, njihovo svetost, stanovitnost in zdravje 

(še posebej za naša duhovnika Martina Cirarja in dr. 

Alojza Pirnata). Posebej Bogu priporočamo 

duhovnike iz naše župnije (Iztok Hanžič in Matic 

Lesjak). Molimo in prosimo tudi za nove duhovne, 

redovne in misijonske poklice, tako v naši župniji 

kot v vsej vesoljni Cerkvi. Molitev pričnemo 30 

minut pred večerno sveto mašo. Vljudno in lepo 

vabljeni. 

Vsak prvi petek v mesecu (7. januar) se v molitvi 

posebej spomnimo vseh, ki so bolni, onemogli ali 

ostareli. Duhovni pomočnik dr. Alojz Pirnat je 

pripravljen, seveda v skladu s proti koronavirusnimi 

ukrepi, prvi petek obiskati vse, ki ne morete priti v 

cerkev in vam na vašo željo prinesti Najsvetejše. Če 

želite, vam je na voljo za pogovor, sveto spoved ali 

bolniško maziljenje. V izjemnih, smrtnih, primerih 

je na razpolago vsak čas. Pokličite ga na tel. št.: 040 

429 894. 

9. januar, nedelja, praznik Jezusovega krsta. Med 

Jezusovim krstom je Bog izpričal, da je Jezus njegov 

ljubljeni sin. Krst v Jezusovem življenju predstavlja 

prelomnico. Pred krstom je Jezus živel neopazno. 

Po krstu pa je začel javno delovati. Poklical je prve 

apostole, oznanjal svoj nauk, delal čudeže, 

ozdravljal bolne. 

Po tej nedelji se začenja prvi del časa med letom, ki 

bo trajal vse do pepelnice (letos 2. marec). 

30. januar, zadnja nedelja v mesecu januarju. To je 

nedelja Svetega pisma. Upamo, da nam bodo 

razmere dopuščale izvedbo Svetopisemskega 

maratona.  

Korona ukrepi v cerkvi: v cerkvi moramo vsi 

starejši od 12 let izpolnjevati PCT pogoj. To pomeni, 

da moramo biti ali prebolevniki korone ali cepljeni 

proti virusu ali imeti negativen test, ki ne sme biti 

starejši od 48 ur. V cerkvi  je obvezno razkuževanje 

rok, uporaba maske in upoštevanje medsebojne 

razdalje. V župnijski cerkvi primerno razdaljo 

zagotavljamo s fizično oviro. V prosti klopi lahko 

sedijo  skupaj člani istega gospodinjstva. Če niste iz 

istega gospodinjstva, morate imeti tudi znotraj 

klopi primerno razdaljo (1,5 m).  

Razpored svetih maš, rednih in prazničnih, 

objavljamo v tedenskih župnijskih oznanilih. 

Nedeljsko sveto mašo lahko v času koronskih 

razmer nadomestimo s sveto mašo med tednom. 

Hkrati je možno sveto mašo dnevno spremljati prek 

Radia Ognjišče, ob nedeljah pa tudi prek televizije. 

Če seštejemo obisk svete maše v cerkvi in 

spremljanje svete maše po medijih, ugotovimo, da 

sveti maši prisluhne res veliko ljudi. Torej, sveta 

maša v času Covida-19 ljudem daje tolažbo in 

upanje.  

Vse vas lepo vabimo k molitvi za čimprejšnje 

končanje epidemije, za ljudi, ki zbolevajo ali celo 

umirajo, za duše v vicah, pa tudi za vse tiste, ki ne 

želijo sodelovati pri ukrepih proti širjenju virusa. 

Vida Slakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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FOTOKOTIČEK 

EVROPSKI TEDEN ZMANJŠEVANJA ODPADKOV V VRTCU TABOR



20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

ČESTITKE 
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OGLASI 

 

     ZAKON O DOLGOTRAJNI OSKRBI 
 

Z Zakonom o dolgotrajni 

oskrbi želimo ustvariti 

pogoje in možnosti za 

kakovostno življenje vseh 

generacij, poseben 

poudarek pa v Novi Sloveniji 

namenjamo dostojnemu 

staranju. V to smer gredo 

zagotovo tudi vsa dejanja in 

ukrepi ministra za delo 

Janeza Ciglerja Kralja, saj je v 

dobrem letu in pol z obnovo 

ter graditvijo novih domov 

za starejše in z različnimi 

programi, ki spodbujajo, da 

starejši čim dlje časa 

ostanejo v domačem okolju, 

mnogo več postoril na 

področju dolgotrajne oskrbe 

kot njegovi predhodniki.  
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Slovenija zamuja in že dvajset let čaka na zakon o 

dolgotrajni oskrbi, ki je bil v tem mesecu končno 

sprejet. Z zakonom ustvarjamo pogoje, da bo 

dolgotrajna oskrba dostopna, dosegljiva, 

kakovostna in varna ter da v obdobju jeseni 

življenja, ko postanemo odvisni od pomoči druge 

osebe, nihče ne bo ostal prezrt.  

Pravico do dolgotrajne oskrbe bodo imeli starejši 

od 18 let, ki potrebujejo stalno nego in varstvo. 

Uporabnik se bo lahko odločil ali bo koristil dom za 

starejše, oskrbo na domu ali denarni prejemek. 

Domači, ki skrbijo za onemoglega družinskega 

člana, bodo za svoje delo in trud dobili plačilo, saj 

se uvaja možnost oskrbovalca družinskega člana, ki 

bo za sorodnika skrbel v njegovem domačem 

okolju in bo prejel 1,2 kratnik minimalne plače. 

Sredstva za izvajanja zakona za naslednji dve leti so 

zagotovljena. Za kasnejše obdobje bo potrebno 

sprejeti dodaten zakon o financiranju dolgotrajne 

oskrbe.  

V Novi Sloveniji nismo pisali »študij«, v tem so bili 

dobri naši predhodniki. Slovenska družba se stara 

in potrebna so dejanja. V tem trenutku po celi 

Sloveniji v 66 občinah poteka prek 100 investicij. 

Gradijo se domovi za starejše, dnevni centri, 

kratkotrajne namestitve in prenove domov iz 

štiriposteljnih v dvo- ali enoposteljne sobe. V Novi 

Sloveniji poleg tega napovedujemo, da bomo do 

leta 2026 zgradili 3.900 dodatnih namestitev v 

domovih za starejše.  

Vsem starostnikom pa moramo omogočiti, če to 

želijo, da čim dlje ostanejo v domačem okolju. 

Verjamem, da bo dolgotrajna oskrba marsikomu 

pomagala pri premagovanju in soočanju s 

staranjem ter omogočala, da bodo lahko starejši 

ostajali doma v domači oskrbi. In to je cilj Zakona o 

dolgotrajni oskrbi.  

 

Aleksander Reberšek 

 

 

ZAKON O DOHODNINI 

 
S predlogom novele Zakona o dohodnini v Novi 

Sloveniji predlagamo tudi novo dohodninsko 

olajšavo v višini 1500 evrov za vse, ki 

prostovoljno ter nepoklicno opravljajo naloge 

zaščite, reševanja in pomoči že vsaj 10 let.  

Nova olajšava bo skupaj z dvigom splošne 

olajšave občutno izboljšala njihov položaj.  

Če bo zakon sprejet, bo prostovoljni gasilec pri 

povprečni bruto plači že naslednje leto prejel 

54 evrov višjo mesečno neto plačo. 

Dejanja štejejo!  

Na pomoč!  

 

 
Aleksander Reberšek 
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    Tepežni dan (28. 12.) oblačen, k letu ne boš kruha lačen. 

     Če v januarju ni snega, šele april ga da. 

    Če v januarju drevje od mraza poka, jeseni s sadjem preobloženo stoka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Sveti dan vetrovno, ob letu bo sadja polno. 

     Prvi teden huda zima, osem tednov ne odkima. 

    Če za tri kralje (6. 1.) jasen dan bo, za dolgo zimo hrani seno.

»Edinost, sreča, sprava 

k nam naj nazaj se vrnejo! 

Otrók, kar ima Slava, 

vsi naj si v róke sežejo, 

da oblast 

in z njo čast, 

ko préd, spet naša boste last!« 

France Prešeren 

KOLOFON 

  

Novice izpod Krvavice so informativna tiskovina Občine Tabor. 

Odgovorna urednica: Alenka Kreča Šmid. Člani uredniškega odbora: 

Maja Drča, Tatjana Kovče, Ana Lesar, Saša Zidanšek Obreza. Naslovna 

fotografija: hrib Krvavica – avtor Majda Turnšek. Poštnina plačana pri 

pošti 3304 Tabor. Avtorji prispevkov so odgovorni za njihovo vsebino 

in slovnično formo. Občinsko glasilo ni namenjeno objavljanju 

neprimernih in žaljivih vsebin, ki kakor koli blatijo in škodujejo ugledu 

posameznika ali institucije. Mnenja avtorjev člankov ne izražajo 

stališč in mnenj Občinske uprave Občine Tabor ali župana Občine 

Tabor. Prispevkov brez navedenega avtorja ali skupine avtorjev 

(društva) ne bomo objavljali. Zaželeno je, da so prispevki v elektronski 

obliki, pošljete jih lahko na e-naslov: info@obcina-tabor.si, najkasneje 

do 17. v mesecu. Glasilo je objavljeno na spletni strani www.obcina-

tabor.si. 

Naklada: 580 izvodov – BREZPLAČNO. Tisk: Tiskarna Koštomaj, d. o. o. 

Fotografije v tokratni izdaji Novic: Občina Tabor, internet, Vrtec 

Tabor, Čebelarska zveza Slovenije, Anja Lončarek, Nina Kreča, Renata 

Mihevc, Naš dom Vransko, GZ Žalec, ŠD Tabor, JK Shido, Miha Drolc. 

  

CENIK OGLASOV 

 

Cene ne vsebujejo DDV in veljajo za eno 

izdajo občinskega glasila. Cenik velja za 

oglase, vabila nedomačih društev, 

vabila s komercialnim namenom. 

 

Velikost 
oglasa 

Objava 
oglasa 

 

Objava 
oglasa za 
DOMAČE 
SUBJEKTE 

1/1 stran 90 € 63 € 

1/2 strani 50 € 35 € 

1/4 strani 35 € 24,50 € 

1/8 strani  15 € 10,50 € 

 

...IN ŠE MODROSTI NAŠIH BABIC 


