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Pozdrav urednice izpod Krvavice  
 

 

 
 

 

 

 
 

Pogodba o postavitvi bankomata z Delavsko hranilnico, d. d., je bila sklenjena v mesecu juniju 2016. Tako bo letos 8. 

julija že 5 let, odkar smo skupaj z Delavsko hranilnico postavili bankomat pred prostore občine oziroma Pogodbene 

pošte Tabor. Od Delavske hranilnice mesečno prejemamo podatke o poslovanju bankomata, tako da lahko mesečno 

spremljamo število dvigov in število vpogledov na dan, kar prikazuje spodnja tabela: 

 

Leto Povprečno št. dvigov/dan Povprečno št. vpogledov/dan 

2016 37 8 

2017 45 10 

2018 42 7 

2019 42 6 

2020 37 5 

 

Iz tabele je razvidno, da smo skupaj z vami v letu 2019 dosegli kar 42 dvigov na 

dan, v letu 2020 pa po podatkih do vključno decembra le 37 dvigov na dan. 

 

Pozivamo vas, da bankomat v občini uporabljate v čim večji možni meri, saj si 

želimo, da bankomat ostane v zadovoljstvo vseh, tako nas kot vas, občanov.  
 
 

Alenka Kreča Šmid, odgovorna urednica 
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Spoštovane in spoštovani,  

 

pomlad že trka na naša vrata. Kot trenutno kaže, se bo tale naša tako osovražena epidemija počasi poslovila in življenje 

se bo vrnilo v stare in ustaljene tirnice. Spomladi se bodo kaj kmalu pričela tudi dela zunaj na prostem. V praksi to 

pomeni urejanje okolice po zimskem spanju, priprava vrtičkov in odvoz raznih smeti in odpadkov, ki so se preko vsega 

leta nabrali po raznih vogalih. In ravno glede tega bi vam želel podati nekaj nasvetov in informacij. 

 

Splošno gledano je naša občina lepa in dokaj čista. Če pa postanemo malo pikolovski, še vedno opažamo na določenih 

skrivnih kotičkih divja odlagališča smeti. Sprašujem se, zakaj? Zakaj, glede na to, da imamo vrhunsko organiziran 

sistem reševanja problema z odpadki.  

 

Če začnemo pri osnovi: skoraj vsaka hiša ima zagotovljeno koriščenje kar precejšnjega števila posod za odpadke in 

organiziran odvoz. Vsi občani imajo možnost koriščenja ekoloških otokov, ki so kar na gosto poseljeni po občini. V 

Taboru lahko oddamo tudi dotrajane gospodinjske aparate, elektronske naprave, stare baterije, seveda po načelu 

ločevanja. Tam stoji tudi kontejner za tekstil in obutev. Pri pokopališču je stacioniran stalni zabojnik za ostanke sveč in 

pa zabojnik za mešane odpadke, ki pa je namenjen samo smetem, pridelanim na pokopališču. Naslednja možnost je 

Zbirni center Vransko v Čepljah, ki bo vaše večje ali manjše količine odpadkov dvakrat tedensko z veseljem prevzel 

pod svoje okrilje. Pri vsem tem zbiranju smeti se je potrebno zavedati, da se večina materiala tudi reciklira. Torej, ko 

pospravimo smeti na primerno lokacijo, smo naredili dvojno dobro delo. Naša okolica in narava bosta ostali lepi in čisti, 

recikliranje pa ohranja naravo in podnebje tudi globalno. 

 

Pa še posebnost med odpadki. Azbest. Material, ki so ga gradbeniki zaradi nekaterih odličnih lastnosti dolgo časa 

intenzivno uporabljali, je od leta 2005 prepovedan za uporabo. Uvrščamo ga med nevarne odpadke, ker je rakotvoren.  

 

Da ne bi prihajalo do kontaminacij s temi strupenimi snovmi, naša občina od začetka leta 2019 financira odvoz tega 

nevarnega materiala. Najpogosteje je bil zastopan v strešni kritini, v tako imenovanih salonitkah. Te plošče še vedno kje 

služijo svojemu namenu. Ko pa pride čas zamenjave, je obvezno, da se pospravijo na tak način, kot je predpisan. Pri 
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tem finančno pomaga občina in ni razloga, da se tega ne bi posluževali. Kot zanimivost, od leta 2019 smo v zbirni 

center varno odstranili več kot 35.000 kg tega nevarnega materiala. 

 

To je na grobo opisan sistem reševanja problema odvoza smeti. Če smo iskreni, pa problema sploh ni, ker je 

poskrbljeno za vse. Na nas je le, ali bomo ponujene možnosti izkoristili ali pa bomo svinjali naravo, se zastrupljali in 

našim potomcem zapustili slabo dediščino. Če je še vedno kaj dvomov in nejasnosti, vam pri njihovem razreševanju 

pomagamo tudi na občini. 

 

Župan Marko Semprimožnik 

.         
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

POSLANSKA PISARNA 

poslanca v Državnem zboru Republike Slovenije   

ALEKSANDRA REBERŠKA 

je do preklica zaprta. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Brezplačne storitve za naše občane 
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RAZPIS  

Inovator leta Spodnje Savinjske doline 2020 

 

Vseh 6 občin Spodnje Savinjske doline že 9. leto zapored z razpisom Inovator leta SSD spodbuja lokalne inovatorje k 

iskanju novih inovacij.  

 

Inovativnost namreč ne predstavljajo zgolj korenito novi izdelki, postopki ali storitve, temveč je dovolj že, da na primer 

izboljšate nek produkt, način proizvodnje ali pa da že poznan produkt predstavite novemu trgu na drugačen način.  

 

Razpis Inovator leta SSD je med tovrstnimi spodbudami že sam po sebi nekakšna »inovacija«, saj se tu nagrade 

podeljujejo v denarni obliki in so po višinah primerljive povprečni slovenski managerski plači.   

 

Vabljeni k prijavi po načelu, da 

»NOBENA INOVACIJE NI NEUMNA, NEUMNO PA BI BILO NE ISKATI NOVIH INOVACIJ«. 

 
OBMOČNO RAZVOJNO PARTNERSTVO  

»SPODNJE SAVINJSKE DOLINE« 
Občina Braslovče, Občina Polzela, Občina Prebold, Občina Tabor, Občina Vransko, Občina Žalec 

 

objavlja razpis za podelitev nagrad in priznanj 

»INOVATOR LETA SSD 2020« 

v kategorijah:  

patenti, izboljšave izdelkov, izboljšave tehnoloških postopkov. 

 

Za nagrado in priznanje lahko kandidirajo fizične osebe – avtorji inovacij s stalnim bivališčem na območju občin  

Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec,  

ali fizične osebe – avtorji inovacij, ki so svojo inovacijo razvili in implementirali na območju teh občin in s svojo 

inovacijo še niso kandidirali na razpisu "Inovator Občine Žalec" ali na razpisu "Inovator leta SSD". 

 

Prijave na razpis sprejema do 15. aprila 2021  

Razvojna agencija Savinja, Ul. heroja Staneta 3, 3310 Žalec. 

 

Vse dodatne informacije ter Pravila in merila o podeljevanju nagrad in priznanj za inovacije »Inovator leta SSD« dobite 

na Razvojni agenciji Savinja, tel.: (03) 713 68 60  in na spletni strani  www.ra-savinja.si . 

 

                           
 

 

 

Preventiva v Občini Tabor 
 

V občini imamo trenutnov nameščene tri prikazovalnike hitrosti. 

Nameščeni so v Ojstriški vasi, Taboru in v Pondorju.  

 

Zadnji je bil postavljen v naselju Pondor in je vidno upočasnil promet. 

Poleg zniževanja hitrosti nam prikazovalniki podajo še ostale zanimive 

informacije. Naprava jih zbira in shranjuje do tri mesece. Tako se s 

prikazovalnikom dokopljemo do pomembnih podatkov, kot je število 

vozil, njihova trenutna hitrost, povprečna hitrost in najvišja prekoračena 

 

Prejeli smo 
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hitrost. Na podlagi teh podatkov lažje sprejemamo potrebne ukrepe, s katerimi poskrbimo za varnost prebivalcev.  

 

Izkušnje kažejo, da so prav prikazovalniki ena izmed boljših alternativ pri umirjanju prometa. Veliko voznikov 

preprosto pozabi na hitrost, vendar jih prikazovalnik opomni, da le-to prilagodijo. Smiselno jih je postaviti na prometno 

obremenjenih cestnih odsekih.  

 

Zadani cilj za to leto je nakup dodatnega prikazovalnika, ki bo nameščen v naselju Loke.  Želim si, da bo tudi ta 

upočasnil promet in poskrbel za večjo varnost otrok in Ločanov. 

 

Žan Grobler, podžupan 

 

 

 
 

 

 

 
 

Z upanjem zremo v prihodnost 

 

Za nami je zelo zanimivo leto, s katerim se je vsak soočil na svoj način. Od nas je zahtevalo veliko energije in napora. 

Naučili smo se marsikaj novega in bili na marsikateri preizkušnji. Ni bilo lahko, saj smo se soočali z nam neznano 

boleznijo.  

 

Virusa SARS-CoV-2 se nismo znali ubraniti in ta se je nezadržno širil med nami. Težko smo dojeli, da je resničen. Eni 

smo verjeli, spet drugi so trdili, da je vse skupaj izmišljeno. A bil je tukaj in z njim so sledili določeni ukrepi. Navodila 

so prihajala s strani Vlade, NIJZ in nadrejenih, a vse skupaj je še vedno bila uganka. Šole, trgovine, tovarne so se 
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zapirale, otroci so imeli pouk na daljavo, starši smo bili v službi, popoldneve smo preživljali kot učitelji svojim 

otrokom, saj se mlajše generacije niso zmogle same soočati s spletnimi navodili … Kar naenkrat ni bilo več druženj 

med generacijami, domačimi, prijatelji, vsi smo morali nositi maske, da se zaščitimo.  

 

Ko smo mislili, da je vsega hudega že konec, se je po poletnih počitnicah zopet začelo nekaj dogajati. Čisto počasi se je 

približevalo, potem pa kar naenkrat zopet izbruhnilo. A sedaj smo bili nekoliko bolje pripravljeni. Sledili so ukrepi, ki 

so zahtevali hitro in odločno ukrepanje. Tu ni bilo časa za neodločnost in odlašanje. Sledilo je zopet zapiranje, šolanje 

na daljavo. Naši otroci so bili bolj samostojni za delo na 

daljavo kot v prvem valu, tako da je sedaj marsikateri starš 

lažje zadihal in tudi otroci so se med sabo že povezali in si 

pomagali pri pisanju nalog, prav tako pa so jih motivirali 

tudi učitelji in razredniki na skupnih govorilnih urah. 

Osamljeni so bili tudi starejši. Potrebovali so vse daljše 

telefonske pogovore s svojimi bližnjimi in dodatne razlage 

glede novega virusa. Proti koncu leta smo že prejeli prve 

odmerke cepiva tudi v Našem domu, z novim letom pa smo 

prejeli tudi že druge. Minila je tudi  14-dnevna doba po 

drugem cepljenju, tako da sedaj nekoliko lažje dihamo. Še 

vedno pa se poraja vprašanje, če smo se sedaj rešili virusa 

COVID-19, saj še vedno veliko ljudi čaka na cepivo. 

Nekateri pa se sprašujejo, če se je sploh smiselno cepiti. 

 

Odločitev je prepuščena vsakemu posamezniku. Pravijo tudi: »Kdor ne tvega, ne profitira«. 

 

Anica Cencelj  
 

   

 

 

 

Delo Upravne enote Žalec med epidemijo COVID-19 

 

Izbruh COVID-19 nas je lansko leto tako ali drugače dodobra pretresel in zaznamoval za vse čase. Z različnih strani 

prihajajo sporočila, da nič več ne bo tako kot prej. Če je sploh kaj dobrega v tem, je spoznanje, kako smo v nesreči 

toliko bolj potrebni drug drugemu. Zato smo si na Upravni enoti Žalec vse od izbruha epidemije v letu 2020 še posebej 

prizadevali, da ohranimo kakovost storitev s čim manjšim tveganjem za stranke in zaposlene. Zaradi ukrepov za 

zajezitev širjenja okužb se pri organizaciji dela dosledno ravnamo po priporočilih stroke ter pristojnih organov države. 

Pri dodatnih delovnih obremenitvah, ki so neizogibna posledica nastalih razmer, pa si medsebojno pomagamo s 

požrtvovalnostjo in solidarno delitvijo delovnih obremenitev. V prvem valu epidemije smo izvajali le nujne naloge. Od 

meseca oktobra 2020 pa je za obisk upravne enote potrebna predhodna najava obiska po telefonu. Strankam svetujemo, 

da spremljajo tudi spletne strani upravne enote, kjer objavljamo vse pomembne informacije o našem poslovanju. 

 

Kljub negotovim razmeram, zaradi katerih bi pričakovali kvečjemu padec števila vlog, smo imeli v letu 2020 v 

primerjavi z letom poprej povečan obseg zadev, tako da smo v različnih zadevah vodili kar 19.025 upravnih postopkov. 

Ob tem smo se soočali še s povečano odsotnostjo z dela, predvsem zaradi višje sile oz. epidemije. Z enim in drugim, se 

pravi z večjim številom postopkov in z negotovimi razmerami zaradi covida-19, se je povečalo tudi tveganje pri 

opravljanju storitev. Pri tem nam je bilo v veliko pomoč izkustvo z obvladovanjem tveganja iz prejšnjih let. Tokrat so se 

nam napori na tem področju iz prejšnjih let obrestovali, saj nam je ob vsej nevzdržnosti razmer uspelo ves čas 

vzdrževati primerno raven medosebnih odnosov in profesionalnosti do strank. V določenih upravnih postopkih 

(področje gradnje in tujcev) pa se je kljub vsemu podaljšal čas reševanja. Zaradi tega je bila upravičeno slaba volja pri 

kakšni stranki, vendar se okoliščinam, ki so do tega privedle, žal, ni dalo izogniti. 

 

V skladu z veljavnim Gradbenim zakonom smo v preteklem letu  izdali 520 rednih gradbenih in uporabnih dovoljenj. 

Glede na to, da zakon ponuja več možnosti tudi za legalizacijo nelegalnih, neskladnih objektov ali t. i. črnih gradenj, 

smo legalizirali 279 objektov. Tudi v tem letu pričakujemo veliko število vlog za legalizacijo objektov. Zato 

vlagateljem svetujemo, da si pred oddajo vloge zagotovijo ustrezno gradivo in strokovno podporo. V letošnjem letu 

pričakujemo večje spremembe Gradbenega zakona, kaj bodo le-te prinesle, je še prezgodaj  pisati. 
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Na področju vojne zakonodaje smo v letu 2020 največ odločali o veteranskih dodatkih (234 zadev) in zdravstvenem 

varstvu vojnih veteranov (90 zadev). Še vedno prejemamo vloge strank za priznanje statusa vojnega veterana (lani 39), 

ker so v času agresije na Republiko Slovenijo v letu 1991 opravljale različne dolžnosti (kot pripadnik teritorialne enote, 

policist ali delovni obveznik). Ob tej priložnosti vabimo vse vojne veterane, da nam pravočasno sporočijo spremembe, 

ki bi lahko vplivale na uresničevanje njihovih pravic, npr. menjavo zavarovalnice za zdravstveno varstvo, spremembo 

transakcijskega računa, spremembo v dohodkih zase in za družinske člane. Konec leta je bila sprejeta pomembna novost 

za vojne veterane, vojne invalide in žrtve vojnega nasilja, ob pogoju, da so dopolnili 50 let (do sedaj 55 let), saj jim od 

januarja 2021 zopet pripada pravica do zdraviliškega in klimatskega zdravja.  

 

Pri izenačevanju možnosti invalidov je država od leta 2014 sprejela več različnih ukrepov, ki osebam s posebnimi 

potrebami omogočajo večjo kakovost življenja in samostojnost. S tem se preprečuje in odpravlja tveganje 

diskriminacije invalidov. Na razpolago imajo več pravic, ki jih lahko uveljavljajo na upravni enoti, na 

primer  uveljavljanje tehničnega pripomočka, prilagoditev vozila, pridobitev psa pomočnika in pridobitev EU kartice 

ugodnosti za invalide. V letu 2020 smo tako odobrili nakup 23 tehničnih pripomočkov in prilagoditev vozil ter izdali 39 

vrednotnic. Zaznali smo veliko povečanje vlog za pridobitev evropske kartice invalidov (93 vlog). 

 

Od leta 2014 smo pristojni za izdajo vrednotnic, in sicer za osebno dopolnilno delo. Na podlagi veljavne vrednotnice 

lahko upravičenec opravlja osebno dopolnilno delo. V preteklem letu smo jih izdali 206. 

 

Odločanje o upravnih notranjih zadevah državljanstva, društev, orožja, eksplozivov, javnih prireditev, tujcev, osebnega 

imena, osebnih listin, matičnih zadev, prometa itd. je  predmet najpogostejših in najbolj raznovrstnih postopkov. Število 

teh je v preteklem letu preseglo 17.000 zadev. Že drugo leto beležimo povečano število vlog tujcev, v letu 2020 smo 

prejeli kar 1.598 vlog. Veliko število tovrstnih vlog se je v preteklem letu nanašalo na tujce, ki so se zaposlili v Velenju 

na območju Gorenja v okviru nove družbe Hisense Europe Electronic. V področje upravno notranjih zadev spada tudi 

prijava prebivališča s postopki ugotavljanja stalnega in začasnega prebivališča. Veliko število tovrstnih postopkov (295) 

je  posledica nastalih razmer, osebnih in finančnih stisk ter neplačevanja dolgov. Z razumevanjem sprejemamo 

okoliščine, da potrebujejo ljudje v stiski toliko več pozornosti in potrpežljivosti v postopkih. Temu primerno si 

prizadevamo, da jim v okviru svojih pristojnosti pomagamo. Žal so nekatere stranke kljub temu nestrpne in žaljive.  

 

V letu 2021 pričakujemo zamenjavo večjega števila osebnih dokumentov, saj poteče veljavnost natančno 4.761 osebnim 

izkaznicam in 1.193 potnim listinam, katerih imetniki imajo stalno prebivališče na območju UE Žalec. Če ste med 

njimi, svetujemo, da si s pravočasno vlogo zagotovite zamenjavo osebnega dokumenta, kajti vsak polnoletni državljan 

je dolžan imeti veljaven osebni dokument. Prav tako v tem letu poteče veljavnost večjemu številu vozniških dovoljenj, 

kar 2.171. Vsem imetnikom rožnatih vozniških dovoljenj, ki jih še niste zamenjali za polikarbonatno kartico, 

sporočamo, da morate le-ta zamenjati najkasneje do 19. januarja 2023. 

 

Kot prekrškovni organ smo na upravni enoti v preteklem letu bili primorani po uradni dolžnosti izdati 96 plačilnih 

nalogov lastnikom motornih vozil zaradi prekrškov, povezanih s potekom veljavnosti prometnega dovoljenja, 

neusklajenimi podatki v prometnem dovoljenju ali prenehanjem veljavnosti zavarovalne police. Vsakdo od nas pa ima 

možnost, da se prekršku in prekrškovnemu postopku preprosto izogne, samo zakon je treba spoštovati. 

 

Zajeten del naših nalog, poleg številnih postopkov z različnimi upravnimi akti, odločbami in sklepi, so različna upravna 

dejanja in opravila, npr. različna potrdila iz uradnih evidenc, kot tudi sprememba prebivališča. Skupno število drugih 

upravnih nalog Upravne enote Žalec v letu 2020 znaša natanko 38.889 zadev. Zaradi zajezitve in obvladovanja 

epidemije je Vlada RS že v prvem valu epidemije spomladi, in tudi v drugem, prepovedala gibanje izven občine 

stalnega ali začasnega prebivališča, kar je občutno vplivalo na povečanje sprememb oziroma prijav stalnih in začasnih 

prebivališč. Izraženo v številkah, v letu 2020 smo na Upravni enoti Žalec izvedli kar 6.797 prijav in odjav. Zraven je še 

nadvse spodbudno in razveseljivo število poročnih obredov, katerih smo imeli, kljub izrednim razmeram, v prejšnjem 

letu natanko 141.  

 

Na področju upravno notranjih zadev so v tem letu predvidene spremembe nekaterih zakonov. S spremembo Zakona o 

prijavi prebivališča želi Vlada RS urediti zlorabe fiktivnih prijav prebivališč. Zakon o spremembah in dopolnitvah 

Zakona o osebnih izkaznicah naj bi uvedel nove biometrične osebne izkaznice 2. avgusta 2021. Zakon o tujcih naj bi 

dopolnil pogoje za pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje in pogoje za združevanje družine. Spremembe so 

predvidene tudi na področju Zakona o orožju, med drugim naj bi upravne enote obdobno preverjale, ali so imetniki 

orožnih listin (še) upravičeni do orožja. 
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Glede drugih upravnih nalog velja posebej poudariti naše delo na področju prometa s kmetijskimi zemljišči in gozdovi 

ter kmetijami, kamor spada tudi urejanje grafičnih enot rabe kmetijskih gospodarstev oziroma t. i. GERK-ov. Teh smo v 

letu 2020 zarisali  862. Kot vsako leto od konca januarja do začetka maja na upravni enoti potekajo preverjanja in 

ureditve GERK-ov za kmetijska gospodarstva v zvezi z oddajo zbirnih vlog za subvencije na Kmetijsko gozdarski 

zbornici Slovenije. Nosilce kmetijskih gospodarstev prijazno vabimo, da v roku za oddajo zbirne vloge kontaktirajo z 

upravno enoto za urejanje podatkov v Registru kmetijskih gospodarstev. Podatki o urejenosti GERK-ov so dostopni tudi 

na javnem pregledovalniku RKG. 

 

Malo manj smo zadovoljni z rezultati na področju denacionalizacije, saj si že več let skupaj z udeleženci teh postopkov 

prizadevamo za dokončanje treh denacionalizacijskih zadev, ki izstopajo po obsegu postopkov in nacionaliziranega 

premoženja.  

 

Na koncu, a ne nazadnje, velja poudariti, da je k dobrim rezultatom in kakovostnemu odnosu do naših strank tudi v 

preteklem letu prispevalo dobro sodelovanje z vsemi državnimi organi, organi lokalne samouprave in javnimi 

ustanovami, predvsem na področju okolja in prostora, upravnih notranjih zadev in policije, centra za socialno delo, 

zavoda za zaposlovanje, geodetske uprave, organov pravosodja, sodišč in državnega odvetništva. Seveda gre posebna 

zahvala mojim dragim sodelavkam in sodelavcu ter njihovi predanosti delu, ki ga opravljamo na UE Žalec.  

 

                                                                                                   Simona Stanter, načelnica                                                                                         

 

 

 

 

Mesečno poročilo Gasilske zveze Žalec med 15. januarjem in 15. februarjem 2021 

 

Dogodki: 
 

V ponedeljek, 19. oktobra 2020, je bila razglašena epidemija nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19). S tem dnem 

smo gasilci prekinili vse aktivnosti, kot so izobraževanja in tekmovanja. Še vedno opravljamo zgolj posredovanja ob 

nesrečah in požarih. 

 

Gasilska zveza Žalec in prostovoljna gasilska društva so v tem času že podpisali pogodbe o opravljanju javne lokalne 

gasilske službe za leto 2021 s štirimi od petih občin, katerih gasilska društva združuje Gasilska zveza Žalec (Braslovče, 

Polzela, Vransko in Žalec), v kratkem pa bo podpisana še pogodba z Občino Tabor.  

 

Nekaj statistike: 
 

V obdobju mesečnega poročila so člani Gasilske zveze Žalec opravili 11 intervencij, ki so skupno trajale 21 ur in 45 

minut. Najdaljša intervencija je trajala 3 ure in 15 minut, najkrajša pa le 5 minut.  

 

Statistika občinskih poveljstev v GZ Žalec: 
 

V GPO Žalec so imeli štiri dogodke, kjer je bila potrebna pomoč gasilcev, v GPO Polzela in GPO Braslovče so imeli po 

tri intervencije, GPO Vransko eno, v GPO Tabor pa intervencij niso imeli. 

 

Tadej Zupan, 

predstavnik GZ Žalec za odnose z javnostmi 

 

 

 

 

 

Presejalni program ZORA 

 

Od 18. do 24. januarja 2021 je potekal 15. Evropski teden preprečevanja raka materničnega vratu. Rak materničnega 

vratu je med raki izjema, saj o njem vemo dovolj, da lahko preprečimo skoraj vsak nov primer tega raka. Če je ženska 
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cepljena proti HPV in se redno udeležuje presejalnih pregledov, je verjetnost, da bo zbolela s tem rakom, izjemno 

majhna. V Sloveniji imamo organiziran populacijski presejalni program za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb 

materničnega vratu (DP ZORA) že od leta 2003. V zadnjem 3-letnem obdobju (na dan 30. 6. 2020) se je pregledanost v 

Sloveniji zaradi ukrepov za zajezitev pandemije COVID-19 prvič v 15 letih zmanjšala pod ciljno vrednost 70 % in je 

znašala 69,6 %, kar je tri odstotne točke manj kot leto prej (72,6 %).  

 

V Občini Tabor je bila 3-letna pregledanost na dan 30. 6. 2020 77,4 %, kar je nad ciljno vrednostjo in nad slovenskim 

povprečjem. Med 212 občinami je to 12. največja pregledanost. Lansko leto je bila pregledanost v vaši občini 80,9 %, 

kar je bila 11. največja pregledanost med vsemi občinami. Podrobnejši podatki o pregledanosti so dostopni na naši 

spletni strani. 

 

Ob Evropskem tednu boja proti raku materničnega vratu smo na Onkološkem inštitutu Ljubljana v besedi in sliki 

povzeli dogajanje v programu ZORA v preteklem letu ter izdali naslednja sporočila za medije: 

 

 Svetovna zdravstvena organizacija je v času lansiranja globalne strategije za eliminacijo raka materničnega 

vratu med vsemi evropskimi državami prepoznala prav Slovenijo kot primer dobre prakse pri obvladovanju 

bremena raka materničnega vratu z organiziranim presejanjem: Turning the tide: Slovenia’s success story of 

fighting cervical cancer. Na spletni strani programa ZORA je dostopno foto poročilo lansiranja strategije za 

eliminacijo raka materničnega vratu v Sloveniji. 

 Zaradi zaustavitve presejanja v spomladanskem valu epidemije se je prvič v 15 letih delovanja progama ZORA 

3-letna pregledanost zmanjšala pod ciljno vrednost 70 %. Zaradi večjega obsega dela ginekologov čez poletje in 

dobrega odziva žensk je konec septembra 2020 pregledanost ponovno dosegla 70 %. 

 Zaradi okrnjenega delovanja programa ZORA smo do konca septembra v letu 2020, v primerjavi s 3-letnim 

povprečjem, odkrili za 19 % manj predrakavih sprememb visoke stopnje pri ženskah, starih 30–39 let. To je zelo 

zaskrbljujoče, saj se vrh raka materničnega vratu v nepresejani populaciji pojavlja med 40. in 49. letom starosti, 

če pri mlajših ženskah pravočasno ne odkrivamo in zdravimo predrakavih sprememb. V starostni skupini 30–39 

let odkrijemo kar okrog tretjino predrakavih sprememb visoke stopnje. 

 

Dr. Urška Ivanuš, vodja Državnega programa ZORA in predsednica Zveze slovenskih društev za boj proti raku, poziva: 

 

 da ženske tudi v času pandemije COVID-19 celostno skrbijo za svoje zdravje, upoštevajo 12 priporočil proti 

raku, se redno udeležujejo presejalnih pregledov pri ginekologu, se odločijo za cepljenje otrok proti HPV; 

 da naj mlade ženske v starosti 30−39 let kljub spremembam v vsakdanjem življenju, kot so na primer delo, vrtec 

in šola od doma, ne pozabijo na lastno zdravje, saj je njihovo zdravje pomembno za njih same in za vse, ki jih 

imajo rade. V tej starostni skupini smo v programu ZORA času pandemije odkrili za 19 % manj predrakavih 

sprememb materničnega vratu, ki bodo lahko, neodkrite in nezdravljene, napredovale v raka materničnega vratu; 

 vse prebivalce, da se cepijo proti COVID-19, saj bodo s tem pripomogli k polnemu delovanju programa ZORA 

prav v vseh predelih Slovenije in omogočili čim prejšnjo eliminacijo RMV v Sloveniji. 

 

Lep pozdrav v skupni skrbi za zdravje slovenskih žensk. 

 

dr. Urška Ivanuš, dr. med., vodja Državnega programa ZORA 

 

 

Popolni optimizem je utvara 
 

Vsakič, ko se znajdemo v okolju, v katerem 

se govori o osebnostni rasti, takoj naletimo 

na mentaliteto pozitivizma. Potrebno je 

pogledati na stvari s pozitivnega vidika. Vse, 

kar šteje, je tisto, kar je pozitivno. Če ti kaj 

ne ustreza, ne razmišljaš prav. Če te kaj boli, 

ne razmišljaš prav. Če si nesrečen, samo 

razmišljaj pozitivno. In tako naprej se peljejo 

priporočila današnje osebne rasti, ki ne 

povzročajo nič drugega, kot en velik razkol v 

https://zora.onko-i.si/publikacije/kazalniki
https://zora.onko-i.si/publikacije/kazalniki
https://www.euro.who.int/en/countries/slovenia/news/news/2020/12/turning-the-tide-slovenias-success-story-of-fighting-cervical-cancer
https://www.euro.who.int/en/countries/slovenia/news/news/2020/12/turning-the-tide-slovenias-success-story-of-fighting-cervical-cancer
https://zora.onko-i.si/fileadmin/user_upload/dokumenti/izobrazevanja/10ZD/Fotoporocilo_Zgodovinska_napoved_WHO_za_eliminacijo_raka_maternicnega_vratu_-_Razsvetlimo_svet__SLO__17.11.2020_koncna.pdf
http://www.protiraku.si/Portals/0/Publikacije/PDF/Zgibanka_12_Nasvetov_Proti_Raku_2020.pdf
http://www.protiraku.si/Portals/0/Publikacije/PDF/Zgibanka_12_Nasvetov_Proti_Raku_2020.pdf
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človeku. Če ne razmišljam »prav«, potem je nekaj z mano »narobe«. In smo dodali bencin na ogenj.  

 

Kaj sploh je pozitivno? Nekaj, kar je zame pozitivno, je morda zate negativno in obratno.  

 

Mogoče je čas, da si natočimo čistega vina, saj s tovrstnimi in drugačnimi nasveti lahko zelo škodimo sebi in drugim. 

Ne rečem, da nima »pozitivno« razmišljanje svojega mesta, vendar se z zanikanjem »negativnega«, dejansko krepi 

točno to – tisto, kar smatramo za »negativno«. Če si ne priznavamo svoje bolečine, se bo ta v nas okrepila. Če si ne 

priznavamo svojih misli, se bodo te krepile. Če si ne priznavamo, kje smo, ne bomo nikoli našli izhoda. Kako najdemo 

pot na zemljevidu? Tako, da poiščemo, kje se nahajamo, in določimo, kam želimo iti. Mi pa bi radi potovali tja, kamor 

želimo, brez priznavanja, kje se nahajamo.  

 

Priznavanje, kje smo, ni enako samo-smiljenju. Spodbujam vas k razmišljanju, da je samo pozitivno prav toliko utvara, 

kot samo negativno. Čisto vsaka stvar na tem svetu nosi v sebi tako »pozitivno«, »dobro« kot »negativno«, »slabo«. 

Tako mi označujemo stanja. Velikokrat je to pretirana ideja našega uma. Kar je za nekoga dobro, je za nekoga drugega 

slabo. Recimo dež. Dež je samo dež, kajne? Vendar je dež na poplavnem območju lahko za nekoga največje prekletstvo 

in na sušnem območju največji blagoslov.  

 

Kje je potem tista prava pot? V zlati 

sredini. Sprejemanje obeh polaritet v sebi 

in okoli sebe. Sprejemanje zavedanja, 

kdaj, kje in kako pogosto si lažemo o 

pozitivnem ali negativnem. Sprejemanje 

jin in jang vsega, kar je okoli nas. Če nam 

uspe v »slabem« videti prav toliko 

»dobrega« in v »dobrem« videti prav 

toliko »slabega«, smo na dobri poti proti 

notranjemu miru, ker si priznavamo 

resnico obeh polaritet. Prenehamo 

potencirati eno ali drugo skrajnost. Če 

temu uspemo dodati še ne-obsojanje, pa 

smo zmagali. Spoznanje, da nič ni 

»slabo« in nič ni »dobro«, vse samo je, 

nas lahko odreši notranje drame, ki nam jo naš um vsiljuje na dnevni bazi.  

 

Veste, resnica je, da ima čisto vse svoje mesto. Tudi pretirano »dobro« je lahko »slabo«. Se spomnite, kdaj ste bili 

nazadnje evforično navdušeni nad neko stvarjo in kako ste se počutili, ko je evforija popustila? Izčrpane. Nihanje 

ravnotežja v eno ali drugo skrajnost prinaša enak efekt. Nismo v ravnovesju, nismo v miru in ne nismo v sebi. Če pa 

sprejemamo resnico obeh polaritet enako, takrat lahko občutimo mir, ravnovesje in celovitost v sebi.  

 

Takrat ne sodimo in ne ocenjujemo ene stvari ali druge stvari boljše kot ali slabše kot nekaj. Ne ocenjujemo sebe, kot 

boljše ali slabše. Ni potrebe po primerjavi. Ni potrebe po ocenjevanju. Ni potrebe po sodbi, ker vemo, da je vse lahko 

»dobro« ali »slabo«, odvisno je samo iz katerega zornega kota se odločimo gledati na stvari.  

 

Tudi tiste stvari, ki jih nikakor ne moremo razumeti, nikoli niso napake. To, da je nekaj napaka je naše prepričanje – to, 

kar smo se odločili verjeti. Vse, kar obstaja, je tu z namenom, vse je del celote, pa če se odločamo to priznavati ali ne. 

Vse, čisto vse prinaša s sabo obe polariteti. Spodbujam vas, da poiščete v sebi vse »slabo«, kar obsojate in v tem 

poiščete prav toliko »dobrega«. In enako naredite za vse »dobro«, kjer mislite, da ste več, kot nekdo drug. Prizemljite se 

in si priznajte, kako je lahko to za nekoga drugega »slabo«. Ena izmed teh izkušenj vas bo dvignila, ker sami sebe 

preveč tlačite. Druga vas bo ponižala, ker sami sebe preveč poveličujete. Obe pa vas bosta vrnili tja, kjer je doma mir. 

Nihče ni več vreden, kot nekdo drug. In nihče ni manj vreden, kot nekdo drug. Vrednost nam vsiljuje um, če se v to 

odločamo verjeti. Vendar pa je vrednost vsake duše, vsakega človeka, vsakega živega bitja enaka in to v srcu vemo.  

 

Brezpogojna ljubezen in sprejemanje je točno to – brezpogojna. Brez pogojev. Brez sodbe, brez nazivov, brez 

razlikovanja. Oboje – vse je potrebno, da smo lahko celota. In v celoti biva tisto, kar iščemo – naše bistvo.    

  

Andreja Kotnik, www.obcuti-sebe.eu 
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Na podlagi Odloka o proračunu Občine Tabor za leto 2021 (Uradne objave Občine Tabor, št. 8/2021), 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), Mnenja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o skladnosti sheme državne 

pomoči št. priglasitve: K-BE161-1357727-2017 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 2021 

 

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.  

 

UKREP: Višina sredstev (v EUR): 

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); 

        Podukrep 1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev 

        Podukrep 2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov 

 

 

10.000,00 

 

VSEBINA  

 

 
 

 JAVNI RAZPIS za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini 

Tabor v letu 2021 
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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 za programsko obdobje 2018‒2020. 

 

III. UPRAVIČENCI 

 

Upravičenci do pomoči so: 

- fizične in pravne osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja, dejavna v primarni kmetijski proizvodnji, 

oziroma 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. 

 

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; 

- 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, le-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:  
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- 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 500,00 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: 

- 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 le-ta potrebna, predložena z vlogo za pridobitev pomoči;  

- ponudbe oziroma predračun za načrtovano naložbo; 

- predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo 

zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel;  
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- 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 oziroma 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, oziroma 

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 oziroma 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 oziroma preteklem letu, če rok za oddajo 

zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel; 

- 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; 

- 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.obcina-

tabor.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 Ani Lesar.  
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VI.   OBDOBJE ZA PORABO DODELJENIH SREDSTEV 

 

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 30. 10. 2021 – 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, preko e-pošte na naslov info@obcina-tabor.si, 

ali poslane na naslov Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor. Pošiljke, oddane po pošti, morajo biti obvezno oddane 

s priporočeno pošto do petka, 9. 4. 2021 (datum poštnega žiga na dan 9. 4. 2021). 

 

Vloga za prijavo na razpis mora biti oddana v zaprti kuverti, opremljeni z imenom, priimkom in naslovom vlagatelja 

oziroma z nazivom in naslovom pravne osebe na hrbtni strani kuverte. Na sprednji strani kuverte mora biti napisano: 

 

»NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS – KMETIJSTVO 2021« 

 

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, 9. 4. 2021. 

 

VIII.  OBRAVNAVANJE VLOG 

 

Odpiranje vlog ne bo javno. 

 

Pravočasno prispele in pravilno označene vloge za razpisane namene bo obravnavala strokovna komisija, imenovana 

s strani župana občine. 

 

Prepozno prispele oziroma 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. 
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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 oziroma 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: 331-3/2021-1    

Datum: 18. 2. 2021 

 

                                                                                                                                       OBČINA TABOR 

                                                                                                                           župan Marko Semprimožnik, l.r. 
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Novice iz Državnega zbora 
 

 

 

 

Pomoč PGD 

 

Vidi se, da sta tako obrambni minister Matej Tonin kot državni sekretar Damijan Jaklin gasilca in da konkretno delamo 

za gasilce. Dejanja štejejo. 

 

Na MORS in URSZR si prizadevajo status gasilca še izboljšati, prav tako pa se trudijo, da bi prepoznali probleme 

slovenskih gasilcev in pripravili rešitve. V lanskem letu so številni ukrepi prizadeli delovanje prostovoljnih gasilskih 

društev. Na MORS so v PKP7 zagotovili pomoč, ki jo bodo prostovoljna gasilska društva (1301) dobila nakazano 

predvidoma februarja. 

- za PGD 1. kategorije 2.000 evrov,   

- za PGD 2. kategorije 3.000 evrov, 

- za PGD 3. kategorije 3.500 evrov, 

- za PGD 4. kategorije 4.000 evrov, 

- za PGD 5. kategorije 4.500 evrov, 

- osrednje enote prejmejo dodatnih 1.000 

evrov. 

  

Da bo v PGD izvajanje operativnih nalog nemoteno 

potekalo, so podaljšali veljavnost zdravniškim 

spričevalom operativnih gasilcev, ki so potekla v letu 

2020, in sicer do 30. septembra 2021. 

 

Z 1,7 mio. EUR na 2,4 mio. EUR, se zvišujejo sredstva razpisa za sofinaciranje gasilske opreme in vozil, ki ga bo 

URSZR objavil v prihodnjih tednih. 

 

V letošnjem letu v skladu s sprejetim Zakonom o finančni razbremenitvi občin se začenja z odpravljanjem neurejenosti 

področja gasilskih zavarovanj. 

 

Gasilci so vedno pripravljeni posredovati – ne glede na nevarnost okužbe z virusom. Zato so jim zagotovili tudi dodatek 

za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije. O tem so se pogovarjali tudi na sestanku z vodstvom Gasilske 

zveze Slovenije, kjer so izpostavili vse vidne napredke pri urejanju gasilske problematike. 

 

Nacionalni center civilne zaščite 

 

Minister za obrambo Matej Tonin in župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković sta v januarju podpisala Sporazum 

o sodelovanju in podpori med Mestno občino Ljubljana in Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije. Gre za 

pomemben korak k vzpostavitvi nacionalnega centra civilne zaščite v Šentvidu. 

 

Nacionalni center bo financiran iz evropskih sredstev, ki jih MORS pridobiva za področje zaščite in reševanja. Gre za 

120 milijonov evrov, s katerimi bodo poleg nacionalnega centra vzpostavljeni še trije podcentri, in sicer podcenter za 

protipoplavno zaščito v severovzhodni Sloveniji, podcenter za žled in ujme na Kočevskem in nadgradnja že obstoječega 

podcentra za požare v naravi v Sežani. 

 

Zagotovili bodo še ustrezno opremo, sredstva in vozila regionalno-lokalne enote za hitre intervencije ob podnebno 

pogojenih nesrečah. Pripravljajo tudi nadgradnjo usposabljanj ter učnih pripomočkov za izobraževanje in usposabljanje. 

Podpis sporazuma predstavlja pomemben korak k vzpostavitvi nacionalnega centra, ki bo pod eno streho združil vse 

reševalne službe, povezane s sistemom civilne zaščite oziroma zaščite in reševanja. 

 

Na pomoč!  

 

Aleksander Reberšek 

 

https://www.facebook.com/hashtag/pkp7?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVpl55OmGRzfhlWHxY12ACoC-HlJwQqUQ3DE8nkAseGBICk6bEdlw9YkMDlkgRIG9TA8v83TR0261phQdted0sBEM9lTyxKR98qXHzjFjsmxOxCiX3zXrmsQVYYhSWRKKDB3VK8HVcEIFmS8OSaDOiNbX8JEUUl_B-Zm10CW32WBg&__tn__=*NK-R
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Pomagamo invalidom 

 

Na Odboru za delo, družino, socialne zadeve in invalide smo v NSi skupaj s 

koalicijo predlagali, da se že v letošnjem letu uveljavi 41 % odmerni odstotek za 

najnižje invalidske pokojnine, tako za moške kot za ženske.  

 

S tem bodo najnižje invalidske pokojnine za moške za okrog 50 EUR višje kot 

lani. Verjamem, da bo naš predlog dobil podporo tudi na seji DZ, saj smo ga na 

odboru sprejeli s široko podporo tako koalicije kot opozicije. Invalidom 

pomagamo z dejanji.  

 

Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pa so v PKP8 

upoštevali še en moj predlog. Solidarnostni dodatek bodo tako med drugim prejeli 

prejemniki nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki delajo krajši delovni čas, po predlogu NSi pa tudi invalidi po 

Zakonu o socialnem vključevanju invalidov.  

 

Vesel sem, da lahko pomagam tistim, ki našo pomoč najbolj potrebujejo.   

 

Aleksander Reberšek 

 
 

Sobivanje staršev 

 

Na Odboru za zdravstvo je bil v začetku februarja sprejet amandma NSi, zaradi 

katerega bodo lahko starši brezplačno sobivali z bolnimi otroki v bolnišnicah in 

zdraviliščih do vključno 14. leta starosti, do 18. leta v primeru zdravljenja težkega 

zdravstvenega stanja, ne glede na starost pa skupaj z osebami s posebnimi 

potrebami, ki potrebujejo 24-urno nego in oskrbo.  

 

S spremembo zakonodaje smo to področje, kot sem napovedal pred kratkim, uredili 

trajno in ne samo v PKP, kjer je veljal kot začasen ukrep. 

 

Aleksander Reberšek 

 

 

Zakon o tujcih 

 

Konec januarja smo v Državnem zboru v prvem branju potrdili Zakon o tujcih, v katerem smo poostrili zahteve znanja 

slovenskega jezika pred izdajo dovoljenja za stalno ali začasno prebivanje pri združevanju družin. 

  

Zelo pomembno je, da se tujec, ki prebiva v Sloveniji, nauči jezika države, v kateri prebiva. Do sedaj so tujci, ki so 

združevali svoje družinske člane, imeli pravico združevanja že po enem letu prebivanja v RS, z novelo zakona pa se je 

ta pogoj zaostril, ker bodo lahko družinske člane združevali šele po dveh letih prebivanja v RS.  

 

Prav tako so tujci sredstva za preživljanje družine do sedaj dokazovali s plačami, pri katerih so se upoštevali tudi 

dodatki, kot so malica, potni stroški, dnevnice. Za to je bilo potrebnih dovolj sredstev, v nasprotnem primeru družine 

niso mogli pripeljati v Slovenijo. Z novelo zakona se to poostri, saj se bo upoštevala samo plača, brez dodatkov, kar v 

praksi pomeni, da bo tujec moral imeti višjo plačo, v kolikor bo želel v Slovenijo pripeljati svojo družino.  

 

Trenutno se namreč dogaja to, da tujec v Slovenijo pripelje ženo in otroke. Žena ne dela, zaradi nizke plače moža pa 

posledično koristijo več socialnih transferjev in so v breme države. Če bo po novem Zakonu o tujcih želel mož pripeljati 

ženo k nam, bo moral imeti višjo plačo, ker se dodatki ne bodo več upoštevali, to pa pomeni, da bo socialnih 

transferjev, ki jih prejme družina, manj.  

 

Pri integraciji tujcev se mi zdi najbolj pomembno poznavanje slovenske kulture in običajev, kot tudi znanje jezika. 

Hkrati je potrebno zagotoviti, da se tujci v Sloveniji aktivno vključijo na trg delovne sile in prispevajo k razvoju 
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slovenskega gospodarstva. Nesprejemljivo je kakršno koli izkoriščanje ukrepov in mehanizmov slovenske socialne 

države in slovenskega zdravstvenega sistema preko morebitnih fiktivnih prijav prebivališča, zato je potrebno določiti 

tudi minimalne bivalne standarde, da se ne bo več dogajalo, kot se je dogajalo v Šentilju, kjer je bilo na enem naslovu 

prijavljenih 547 oseb. 

  

Kakorkoli že, zakonodaja zaostruje pogoje za tujce, prizadeval pa si bom, da se v drugem branju v predlog zakona 

vnese dodatne zahteve po znanju slovenskega jezika za prosilce. 

 

Aleksander Reberšek 

 

 

Socialni turizem 

 

V začetku februarja je bil na odboru za notranje zadeve sprejet Zakon o prijavi 

prebivališča, ki bo odpravil fiktivne prijave bivališča za tujce in s tem tudi zlorabe 

socialnih transferjev. 

 

Ponovno je predlagana krajevna pristojnost pri izdaji dovoljenj za prebivanje, tako 

stalnega kot začasnega. 

 

Menim, da krajevno pristojni uradniki najbolje poznajo razmere v lokalnem okolju, 

kar bo zlorabe še zmanjšalo. Tako se ne bo več dogajalo, da je na enem naslovu 

prijavljenih 547 oseb. 

 

Korak za korakom rešujemo probleme. 

 

Aleksander Reberšek 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

S privoljenjem srečne mamice in ponosnega očka razglašamo prihod novorojenke: 

 

   24. januarja se je rodila 50 cm velika in 3350 g težka deklica Neža  

       staršema Ani Delčnjak in Leonu Strojanšku iz Tabora. 

 
 

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.  

 

 
 

Povabilo k vpisu v Vrtec Tabor za šolsko leto 2021/2022 
 

Vpis predšolskih otrok NOVINCEV v programe za otroke od 1. do 5. leta starosti bo potekal od ponedeljka, 22. 3., do 

petka, 26. 3. 2021. Zaradi trenutnih epidemioloških razmer nam lahko izpolnjene vloge pošljete: 
 

- skenirane na naš spletni naslov: vrtec.vransko@gmail.com,  

- po pošti na naš naslov: OŠ Vransko - Tabor, OE vrtec, Vransko 23, 3305 Vransko, 

- ali jih oddate v nabiralnik pred vrtcem.  

Iz vrtca in šolskih klopi 

Obiskala nas je štorklja 

mailto:info@obcina-tabor.si
mailto:vrtec.vransko@gmail.com
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Zaradi lažje organizacije dela in oblikovanja skupin ste k vpisu vabljeni tudi tisti starši otrok, ki se nam 

nameravate pridružiti med šolskim letom 2021/2022. Otroke sprejemamo preko celega leta oz. do zapolnitve 

prostih mest. 

 

EVIDENČNI VPIS (za otroke, ki naš vrtec že obiskujejo) bo potekal od  ponedeljka, 15. 3. 2021, do petka, 19. 3. 

2021. Starši prejmejo prijavnico v oddelku, ki ga obiskuje njihov otrok, in jo tja tudi vrnejo. 

 

In še dva napotka: 
 

- Otroka vpišejo starši s prijavnico, ki jo dobijo brezplačno v vrtcu ali si jo predhodno natisnejo s spletne 

strani vrtca. 

- Prosimo vas, da izpolnite vse rubrike: davčna številka staršev in otrok, EMŠO za otroka in starša, 

telefonske številke, na katere so starši dosegljivi v času otrokovega bivanja v vrtcu, elektronski naslov idr. 

Za pomoč pri vpisu in informacije smo dosegljivi na tel. št. (03) 703 23 92 (pom. ravnateljice Mojca 

Brglez). 

 

STARŠI NOVINCEV PREJMEJO ODGOVOR NAJKASNEJE DO KONCA MESECA JUNIJA 2021 (za otroke, 

ki bodo 1. 9. izpolnjevali pogoj, da bodo stari najmanj 11 mesecev).  

 

Na tem mestu vas obveščamo še, da je 29. 10. 2020  stopil v veljavo Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

nalezljivih boleznih, ki uvaja obvezno cepljenje vseh otrok pred vstopom v vrtec. 

 

»Vključitev necepljenega otroka v javni vrtec, kot je opredeljen po zakonu, ki ureja vrtce, in v javno sofinancirani 

program zasebnega vrtca v skladu z zakonom, ki ureja vrtce, se zavrne, če iz potrdila pediatra o zdravstvenem stanju 

otroka izhaja, da otrok ni bil cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam, pa za to ne obstajajo medicinski razlogi, 

ugotovljeni z odločbo o opustitvi cepljenja iz 22.č člena tega zakona.« (Uradni list RS, št. 142/20). 

 

 
Veselimo se sodelovanja z vami in vas lepo pozdravljamo! 

 
 

 

 

Pust v korona času 

 

Letos je pust tudi v Vrtcu Tabor potekal 

drugače, kot sicer. Otroci se niso mogli 

zabavati na nivoju enote, skupaj rajati v 

telovadnici in oditi na povorko po kraju. 

Zabava je potekala v vsakem oddelku 

oziroma mehurčku zase. Kljub temu so otroci 

imeli veliko možnosti spoznavanja 

zanimivosti, običajev in navad tega najbolj 

norčavega časa v letu. Lahko so si izdelovali 

različne pustne maske iz odpadnih materialov 

in iz dneva v dan spreminjali svojo identiteto, 

se spreminjali v najrazličnejša bitja iz risank, 

njihove domišljije in svojih idolov. Na pustni 

torek v vrtec tako ni bilo naših običajnih 

otrok, prišle pa so najrazličnejše princese, 

muce, pikapolonice, metulji, vitezi, policisti, 

superjunaki, klovni, čarovnice …  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-2523
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Kljub omejitvam in upoštevanju vseh zaščitnih ukrepov ob epidemiji je bilo zabavno in doživeto. Upamo, da smo vsaj 

ta dan odgnali viruse. 

 

 

Renata Košica, dipl. vzg. 

 

Dedek mi je povedal 

 

Pred slabimi šestdesetimi leti sem bil tudi jaz še otrok. Kot vsi otroci tega sveta, sem se tudi sam vedno znova veselil 

prihoda zime. Sneg sem takrat imel zelo rad in vsako jesen sem nestrpno pogledoval v nebo ter čakal na trenutek, ko bi 

priplesale prve snežinke. Vendar jih ni in ni hotelo biti. Svojega očeta sem kar naprej spraševal, kdaj bo začelo snežiti. 

Nekega dne pa se je oče teh mojih ponavljajočih vprašanj naveličal. Rekel mi je, da bo sneg zapadel takrat, ko bo na 

drevesih odpadlo vse listje. Tekel sem na vrt in ugotovil, da je na grmovju in drevesih še kar nekaj listja. Hitro sem 

začel trgati listje z dreves, ker sem mislil, da bo sneg zapadel, ko ne bo nobenega lista na drevesih več. Ko sta moje 

početje opazila mama in oče sta se temu iz srca nasmejala. 

 

Ula Kovačič, 4. C 

 

Vprašala sem babici in dedka o njihovi mladosti. Vsem je bilo težje kot meni. Najtežje je bilo dediju Vladu. Pri treh 

letih mu je umrl oče. Njegova mami je šla v mesto z drugim možem. Dedija je pustila samega pri babici. Po šoli je 

moral vsak dan delati, če je hotel kaj jesti. Svojo mamico je videl le ob vikendih. Kljub vsemu je končal šolo in odprl 

svoje podjetje.  

 

Zala Žlaber, 4. C 

 
Ko je dedek še hodil v osnovno šolo, je bil s sošolcem po pouku v priporu, ker ni imel domače naloge. Učiteljici se je 

mudilo, zato je odšla. Po priporu sta zaklenila šolo in ključ odnesla učiteljici domov. Namesto da bi ji ključ osebno 

izročila, sta ga obesila kar na vejo drevesa pred hišo. Zjutraj, ko je šel v šolo, je opazil, da so vsi čakali pred šolo, saj 

niso imeli ključa, da bi odklenili. Potem pa sta morala dedek in njegov sošolec po ključ, ker sta vedela, kje sta ga 

pustila. Učiteljica jima je rekla, da morata naslednjič ključ prinesti k njej in ga ne smeta puščati na drevesu. Nove kazni 

nista dobila. 

 

Iris Lukman, 4. C 

 
 

Babica mi je povedala 

 

Nekega zimskega popoldneva mi je babica pripovedovala o svoji mladosti. Bila je stara sedem let.  

 

V šolo so hodili peš. Do šole je bilo dobre pol ure hoje. Bila je najmlajša od petih otrok. Nekega dne so jo pozabili 

zbuditi in so šli v šolo kar brez nje. Ko je ugotovila, da je niso zbudili, se je hitro oblekla in tekla do šole. Ustavila se je 

pred dvema hišama, kjer so imeli purana. Upala je, da ga ne bo srečala. Šla je mimo hiš, ko je izza vogala pritekel puran 
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in jo napadel. Tekla je na vso moč do šole, kjer je skoraj podrla šolska vrata. Vstopila je v razred. Učiteljica jo je 

vprašala, kje je hodila tako dolgo. Razložila je, da jo je napadel puran. Vsi so se ji zelo smejali. Med potjo je še izgubila  

torbo, ki so jo v tistih časih nosili v roki. 

 

Vedno zelo rad poslušam zgodbe iz preteklosti. Takrat so bile stvari čisto drugačne kot danes. 

 

Timotej Kreča, 4. C 

 

Zgodilo se je med poletnimi počitnicami. Bila sem pri teti Mici na Dolenjskem, kjer so živeli v majhni vasici pod 

Gorjanci. Nekega dne je morala iti teta Mici v trgovino. Z njo sva šla jaz in njen vnuk. Pot do trgovine je trajala eno 

uro. V mestu Kostanjevica na Krki nama je kupila eno majhno čokolado, ki sva je bila zelo vesela. Tako je bila pot 

domov veliko lažja. 

 

Ko sem bila stara pet let, smo praznovali prihod Božička. Imeli smo drevešček in lučke. Božiček je prinesel na božični 

večer darila. Dobila sem veliko punčko, ki je rekla: »Mama!« Ko si jo prijel za roke, je začela hoditi. Vsi so mislili, da 

mi bo punčka zelo všeč, jaz pa sem se zelo ustrašila in se skrila v omaro. Mislila sem, da je punčka živa in sem se jo 

zelo bala. 

 

Žiga Smolnikar, 4. C 

 

Pri učencih 4. C POŠ Tabor je dišalo po kavi 

 

Učenci 4. C POŠ 

Tabor smo dobili pri 

LUM za nalogo, da 

naslikamo tihožitje s 

kavo. Naša naloga je 

bila, da svojim 

staršem skuhamo 

kavo, ostanek pa 

uporabimo za 

slikanje.  

 

Tehnika je zelo 

zanimiva in nastale 

so zelo lepe slike, ki 

jih z veseljem 

delimo še z vami. 

 

Učenci 4. C 

 

 

ZOOM ura pravljic 

 

V mesecu januarju 2021 smo se z učenci od 1. do 4. razreda ob knjigah družili kar na daljavo. ZOOM ure pravljic so 

bile zanimive zaradi več razlogov. Ne samo, da je bil način izvedbe precej drugačen od druženja s knjigo v šolski 

knjižnici, zanimivo je bilo tudi to, da so se lahko videli in družili učenci iz Osnovne šole Vransko in podružnične šole 

Tabor skupaj.  

 

Na našem prvem srečanju smo se zabavali ob igroknjigi Ne misli na slona! Kot že naslov knjige nakaže, smo sprejeli 

izziv, da ne bomo mislili na slona – ne bomo mislili na rilčastega velikana, niti na običajnega slona, niti na pisanega, 

niti na vzorčastega, niti na slonjega mladiča, niti na slonjo družino … Seveda se je že po nekaj prebranih straneh, ki so 

polne narisanih slonov, izkazalo, da je naloga vse prej kot lahka.  
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Aktivnosti naših društev 
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Na naslednji ZOOM uri pravljic smo odplavali v svet glasbe, poezije in repa. S knjigo Repki smo spoznali prav 

hudomušne pesmi, na katere smo celo zaplesali. 

 

Knjiga Muc Mehkošapek nas je opomnila, da ne smemo dovoliti, da bi naš svet postal drveče mesto in da si moramo 

znati vzeti vsaj za eno muco časa.  

 

Druženje na daljavo smo zaključili s 4. razredi ob knjigi Zeleni popotnik. Zgodba nas je  preko Stvorčka, ki živi v 

Stvorčiji, sivi deželi s sivim nebom, sivo reko in sivimi prebivalci, odpeljala v čudežne barvite dežele, v katerih imajo 

barve tudi obliko, okus in zvok.  

 

 
 

 

 

Knjižničarka Maja Praprotnik, Osnovna šola Vransko - Tabor 
 
 

 

 

 
 

 

Članarina za člane društva upokojencev 

 

Spoštovani člani Društva upokojencev Tabor, 

 

čas korone žal še ni izzvenel. Naša trenutna aktivnost je usmerjena v pobiranje članarine. Znesek ostaja enak lanskemu, 

kar znaša 8 EUR in vzajemna članarina 12 EUR. 

 

V skrbi za zdravje in varnost vseh se obračamo na vas, da nam stopite nasproti ob upoštevanju priporočil Nacionalnega 

inštituta za javno zdravje.  

 

Članarino bo možno poravnati v času dežurstva v naši pisarni v naslednjih terminih: 

 torek, 2. marec, 14.00–15.00, 

 torek, 9. marec, 14.00–15.00, 

 torek, 16. marec, 14.00–15.00 in  

 torek, 23. marec, 14.00–15.00. 

 

Prosimo vas, da v pisarno vstopate posamično z zaščitno masko na obrazu, pri tem tudi ohranjajte primerno razdaljo. V 

kolikor vaš obisk pisarne ni možen, lahko članarino poravnate pri ge. Nadi ali ge. Zvonki oz. pri poverjenikih. Pri tem 

prav tako upoštevamo zgoraj omenjena priporočila.  

 

Srčno upamo, da se bodo zdravstvene razmere izboljšale do te mere, da bo 

organizacija naših druženj, telovadbe, izleta, občnega zbora in drugih 

aktivnosti možna v drugi polovici tega leta.  

 

Nazadnje vse zainteresirane vabimo, da se  pridružijo našemu društvu in z 

nami sooblikujejo naš program. Zelo veseli  vas bomo. 

 

Zahvaljujemo se vam za razumevanje in vam želimo vse dobro. 

 

Z lepimi pozdravi. 
 

 

 

 

 

 

Upravni odbor DU Tabor 



 

24 
18 

Tradicija, ki traja že leta 
 

Vsako leto se je v marčevski izdaji občinskega glasila Občine Tabor zaslišal tudi naš glas, glas Društva podeželske 

mladine Tabor. Objavljali smo članke z naslovi 1. Valentinov ples, 12., 17. in tudi 22. Valentinov ples. Žal pa letos temu 

ni tako, namreč stanje epidemije nam je prekrižalo načrte izvedbe sedaj že tradicionalnega 23. Valentinovega plesa. 

Valentinov ples je že zelo 

dobro poznan vsem občanom 

Občine Tabor ter tudi 

nekaterim občanom sosednjih 

občin, zato z lahkoto rečemo, 

da ta dogodek na praznik 

ljubezni predstavlja že 

dolgoletno tradicijo, na katero 

smo vsi ponosni, predvsem pa 

smo nanjo ponosni prav mi, 

člani Društva podeželske 

mladine Tabor. Pa vendar 

celotne tradicije valentinovega 

plesa ne poznajo vsi, saj se 

generacije članov menjajo 

prehitro. Zato smo se člani 

DPM Tabor odločili, da letos, 

ko nimamo polnih rok dela z 

organizacijo in načrtovanjem 

plesa ter smo prikrajšani vseh dogodivščin, ki so se nam pripetile med okraševanjem dvorane, Valentinov ples 

podoživimo drugače. In sicer, odločili smo se, da to bogato tradicijo malo raziščemo in jo podelimo z vami. 

 

Koliko veste o zgodovini valentinovega? 

 

Začetki valentinovega segajo v antični Rim. Ob sprejetju krščanstva so Rimljani prazniku ime nadeli po svetem 

Valentinu. Legenda pravi, da naj bi sveti Valentin skrivoma poročal mlade zaljubljence, kar pa ni bilo v skladu s 

cesarjevo odredbo, zato ga je doletela grenka kazen, obsojen je bil na smrt. Usmrtili so ga 14. februarja, zato je praznik 

postal širše znan in sprejet v 17. stoletju, ko so si zaljubljenci pričeli podarjati voščilnice, pisane na roko ali tiskane. 

Voščilnice pa so pospremile pentlje, vrtnice, srca, kupidi, ki so še danes simboli svetega Valentina. 

Pa pojdimo na sam začetek ideje o Valentinovem plesu ...  

 

Po besedah bivšega predsednika Janija Basleta je takratno društvo, ki je v tistem času spadalo še pod Društvo Spodnje 

Savinjske doline, štelo od 14 do 18 članov. Člani so si srčno želeli unikatno prireditev, po kateri bi bilo njihovo društvo 

poznano po celotni Savinjski dolini. Zametki Valentinovega plesa so se tako pojavili v božičnem času leta 1998, ko so 

se člani znašli pred dvomom, ali organizirati martinovanje ali Valentinov ples. Odločitev o organizaciji Valentinovega 

plesa je padla nekega decemberskega dne, ko so Basletovi fantje, Jani, Grega in Matej, prišli voščit vesele praznike in 

čestitat ob izvolitvi takrat na novo izvoljeni županji Občine Tabor Vidi Slakan. Med pogovorom z županjo so se 

dotaknili tudi sodelovanja med občino in društvom, ji predstavil idejo martinovega in valentinovega ter jo povprašal o 

njenem mnenju. Takratna županja je idejo pospremila z odobravanjem, v pogovoru z nami pa je dejala: »V tistem času 

je bilo pri nas valentinovo nekaj novega ... Tradicionalni dan, ko si v nekaterih kulturah zaljubljenci izkazujejo 

ljubezen. Amerika, kot Amerika zna, je ta dan sicer zelo skomercializirala. Praznik temelji na godovnem dnevu sv. 

Valentina in legendi, povezani z njim. Verjetno zaradi tega takratnega vzdušja in tudi, ker rada plešem, sem fantom 

predlagala organizacijo Valentinovega plesa, ki naj bo na dovolj visoki kulturni ravni.« 

 

Tako je Društvo podeželske mladine Tabor v sodelovanju z Občino Tabor 13. 2. 1999 organiziralo 1. Valentinov ples, 

ki je potekal v Domu krajanov Tabor in ga kot takšnega poznamo še danes. Člani društva so si prizadevali, da bi 

pričarali kar se da najbolj romantičen gala večer za domačine, kjer bi lahko uživali v dobri hrani, dobri družbi in seveda 

v dobri glasbi, ob kateri bi se lahko zavrteli. In uspelo jim je. Še več, dober glas o dogodku je kmalu privabil tudi 

občane iz sosednjih občin, sam dogodek pa se je zapisal v srca ljudi in še danes polni dvorano v Domu krajanov Tabor. 

 

V pogovoru z nami je bivši predsednik Jani Basle prijazno odgovoril na nekaj vprašanj:  
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1. Valentinov ples je bil že leta 1999, nam lahko na kratko opišete kako je ples izgledal takrat? 
 

»Ples je izgledal tako, kot izgleda še danes. Dvorano smo okrasili tematsko, kot še danes okrašujejo naši nasledniki. Na 

žalost mi je iz spomina ušlo, kakšno tematiko smo izbrali prav za 1. Valentinov ples. Cilj okrasitve je bil znižati strop in 

malo zatemniti celotno dvorano, pri čemer smo uporabili vrteks oz. kopreno. Manjši prostor v zaodrju smo prav tako 

okrasili in ga uporabili za bar. 1. Valentinov ples je bil zelo podoben ostalim Valentinovim plesom, ki smo in so jih 

gostili člani, razlika je morda le v postavitvi 

miz.« 

 

Ste že imeli kakšne izkušnje na področju 

organizacije takšnega velikega dogodka? 
 

»Ne, čisto nobenih izkušenj. Bili smo pravi 

amaterji, vsi zelo mladi ter neizkušeni, ampak 

nam je uspelo, seveda po zaslugi naše 

vztrajnosti ter vseh, ki so nam stali ob strani.« 

 

Kdo vas je pri organizaciji Valentinovega 

plesa najbolj spodbujal? 
 

»Pri organizaciji plesa so nas spodbujali prav 

vsi starši, moji starši ter starši vseh takratnih 

članov.« 

 

Slišali smo da so se pri organizaciji 1. 

Valentinovega plesa pojavile nekatere 

nevšečnosti, je to res?  
 

»Res je, nekaj dni pred plesom nas je 

ansambel hotel prepričati, da bi ples 

odpovedali, ker so se znotraj ansambla 

pojavila bolezenska stanja. V živo se 

spominjam, kako je na zadnjem sestanku pred plesom, kjer smo premišljevali, ali bi ples odpovedali, moj oče ˝udaril po 

mizi˝ in nas spodbudil, da plesa ne smemo odpovedati.« 

 

Ste si takrat mislili, da se bo ta tradicija nadaljevala še 23 let? 
 

»Vsi smo si želeli prireditev, ki bo samo naša. Ko smo prva leta organizirali Valentinov ples, smo bili neizmerno 

ponosni sami nase, nikakor si pa nismo predstavljali, da se bo tradicija nadaljevala toliko let.« 

 

Vsi bivši predsedniki: Jani Basle, Marjeta Rak Jezernik, Alen Kovačič, Jana Pustoslemšek in Simon Stiplovšek so 

veliko pripomogli, da se je iz skromnih začetkov plesa razvila res bogata tradicija. Seveda pa ne smemo pozabiti na vse 

članice in člane, brez katerih to vsekakor ne bi bilo mogoče. Prav tako se zahvaljujemo vam, vsem stalnim 

obiskovalcem plesa, in vsem, ki ste na kakršni koli način soustvarjali to tradicijo, za katero je prav, da smo nanjo 

ponosni prav vsi.   

 

V  upanju, da se prav kmalu vidimo in skupaj zaplešemo na 23. Valentinov plesu, vas vse lepo pozdravljamo. 

 

DPM Tabor 

 

 

Obvestilo Planinskega društva Tabor 

 

Pobiranje članarine bo letos potekalo malo drugače. Po navodilih Planinske zveze Slovenije bomo tako letos vsem 

lanskim članom, ki ste plačali članarino A (aktivni obiskovalec domačih in tujih gora, največji obseg ugodnosti), B 

(aktivni obiskovalec domačih in tujih gora, osnovni obseg ugodnosti) ali S+Š (dijaki, študentje s statusom, do vključno 

26. leta, osnovni obseg ugodnosti), na domač naslov poslali dopis in položnico, s katero boste lahko poravnali članarino 

za leto 2021 in nato prejeli znamkico za tekoče leto. Če boste z eno položnico poravnali več članarin, nam to prosim 



 

26 20 

sporočite na e-naslov: pdtabor@pzs.si. Na omenjeni e-naslov pišite tudi tisti, 

ki bi se v društvo želeli včlaniti na novo. Prav tako smo na omenjenem e-

naslovu dosegljivi za vaša vprašanja glede plačila članarine za leto 2021.  

 

Tudi naše ostale aktivnosti (pohodi, kolesarske ture, tradicionalne prireditve) 

bodo v letu 2021 prilagojene epidemiološkim razmeram v državi in o 

dogajanju boste pravočasno obveščeni na ustaljene načine. 

 

Srečno, varen korak in ostanite zdravi! 

 

Planinsko društvo Tabor 

 

 

 

 
 

 

                                                           

 

 

Apostolsko pismo Patris corde 

(slovensko: Z Očetovim srcem) 

 

8. decembra lani, na praznik Brezmadežne, je papež Frančišek izdal apostolsko pismo »Patris corde«, slovensko Z 

Očetovim srcem. Tako se je papež Frančišek spomnil 150-letnice razglasitve sv. Jožefa, ženina Device Marije, za 

zavetnika vesoljne Cerkve. Bl. Pij IX. je z dekretom Quemadmodum Deus, ki ga je podpisal 8. decembra 1870, 

zahteval, da se sv. Jožef razglasi za zavetnika katoliške 

Cerkve.   

 

Ob tej priložnosti je papež Frančišek s pismom Patris 

corde razglasil posebno »Leto svetega Jožefa«, ki bo 

potekalo vse do 8. decembra 2021. Papež Frančišek 

nežno in ganljivo opisuje sv. Jožefa z besedami: oče v 

nežnosti, poslušnosti in sprejemljivosti, oče 

ustvarjalnega poguma, delavec, vedno v senci.  

 

Sv. Jožef je namreč konkretno izrazil svoje očetovstvo, 

»ko je iz svojega življenja naredil darovanje samega 

sebe v ljubezni, postavljeni v služenje Odrešeniku. Sv. 

Jožef je pošteni tesar, ki je delal, »da je zagotovil 

vzdrževanje svoje družine«, uči nas vrednosti, 

dostojanstva in veselja, ko jemo kruh, sad svojega dela. 

Papež Frančišek v apostolskem pismu nadaljuje: 

»Očetje se ne rodijo, očetje postanejo, ker sprejmejo 

skrb za otroka, ko prevzamejo odgovornost za njegovo 

življenje. Na žalost se v današnji družbi »otroci 

pogosto zdijo sirote svojih očetov«, očetov, ki niso 

sposobni »sina uvesti v življenjsko izkušnjo«, ne da bi 

ga zadrževali ali »posedovali«, ampak ga 

»usposabljajo za odločitve, za svobodo in za odhode«. 

Kako jasnoviden je papež Frančišek!  

 

Cerkev vedno znova poudarja pomembnost očetovstva, ob tem pa niti slučajno ne zmanjšuje pomena materinstva. Kar 

spomnimo se apostolskega pisma sv. papež Janeza Pavla II. o dostojanstvu žene »Mulieris dignitatem« (1988). 

 

Očetje, možje, fantje, ali vam je poznan »Moški zajtrk«? »Moški zajtrk« je oblika druženja fantov, mož in očetov z 

namenom, da bi prepoznavali znamenja časa in skupaj iskali odgovore na vprašanja o njihovem temeljnem poslanstvu: 

Iz domače župnije 

mailto:pdtabor@pzs.si
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postajati odgovoren mož, oče in državljan. Občasno se srečujejo, da bi premišljevali o liku moža in očeta ter bi drug 

drugemu pomagali razumeti razsežnosti in pomen te velike in odgovorne naloge. 

 

Več o  »Moškem zajtrku« najdete na internetu. Če je komu zanimivo, bo povezavo že znal najti. Če je volja, je tudi pot. 

Marec 2021 v Župniji Sv. Jurij ob Taboru 

 

Ves mesec marec bo za kristjane postni čas. To je čas, ko se kristjani še posebej trudimo premagovati svoje slabosti in 

delati dobro. Z odrekanjem razvadam krepimo svojo duhovno moč in vero. 

 

Ne glede na epidemijo in ukrepe proti njej naš duhovni pomočnik redno daruje sveto mašo po naših namenih. Pod 

določenimi pogoji (nošenje maske, razkuževanje rok in predpisana medosebna razdalja) je mogoče biti prisoten pri sveti 

maši. 

 

Sicer pa prisostvujmo prenosom svete maše po radiu ali televiziji, prisluhnimo Radiu Ognjišče, ki se izjemno trudi 

spodbujati in duhovno obogatiti naš vsakdan in še dodatno vse praznične dni.  

 

Vzemimo v roke duhovno branje, okrepimo skupno družinsko molitev. Molimo za vse okužene s koronavirusom, vse 

umirajoče in duše v vicah, pa tudi za vse zdravstveno in negovalno osebje in vse znanstvenike, ki si neutrudno 

prizadevajo razviti uspešno zdravilo in cepivo. Molimo tudi za naše politike, da bi zmogli svoje poslanstvo odgovorno 

opravljati. 

 

Ne glede na epidemijo in ukrepe proti njej bomo prvi četrtek v mesecu marcu molili za duhovnike, njihovo zdravje, 

stanovitnost in svetost, še posebej za duhovnike iz naše župnije ter za nove duhovne poklice v naši župniji in vsej 

vesoljni Cerkvi.  Če ni mogoče moliti v cerkvi, verniki molimo doma.    

                                   

Vsak prvi petek v mesecu se v molitvi posebej spomnimo vseh, ki so bolni, onemogli ali ostareli. Naš duhovni 

pomočnik dr. Alojz Pirnat je pripravljen, seveda v skladu s proti koronavirusnimi ukrepi, vsak 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.  

 

19. marec je praznik  sv. Jožefa, moža Device Marije 

 

God sv. Jožefa je v Cerkvi na Slovenskem slovesni praznik, saj je sv. Jožef zavetnik slovenskih dežel in zavetnik 

novomeške škofije. Sv. Jožef je zavetnik umirajočih, ob predpostavki, da je umrl pred začetkom Jezusovega javnega 

delovanja, je umrl v družbi Jezusa in Marije, kar za kristjane predstavlja idealen način, kako zapustiti zemeljsko 

življenje. Jožef je zavetnik očetov, obrtnikov, delavcev in krščanskih družin.  

 

25. marec je praznik Gospodovo oznanjenje Mariji  

 

Skrivnost Gospodovega oznanjenja in učlovečenja se je dogodila v skromnosti. Preprosta nazareška deklica Mirjam – 

Marija je pristala na povabilo božjega poslanca nadangela Gabrijela, da postane mati učlovečenega božjega Sina. Po 

Marijinem materinstvu je posvečeno materinstvo vseh mater sveta, zato na ta praznik obhajamo tudi krščanski 

materinski dan.  

 

28. marec, cvetna nedelja 

 

Cvetna nedelja je nedelja pred veliko nočjo. S cvetno nedeljo se začne neposredna priprava na veliko noč, ki je največji 

praznik v krščanstvu, in uvaja dneve velikega tedna. Na cvetno nedeljo imamo blagoslov butar in zelenja, pri sveti maši 

pa branje evangeljskega poročila o Jezusovem trpljenju.   

                                                                                                                                                                                                                                 

Vsa podrobnejša oznanila objavimo iz tedna v teden v župnijskih oznanilih. 

 

  Vida Slakan 
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CENIK OGLASOV 

 

Cene ne vsebujejo DDV in veljajo za eno 

izdajo občinskega glasila. Cenik velja za 

oglase, vabila nedomačih društev, vabila s 

komercialnim namenom. 

 

Velikost 

oglasa 

Objava 

oglasa 

 

Objava oglasa za 

DOMAČE 

SUBJEKTE 

1/1 stran 90 € 63 € 

1/2 strani 50 € 35 € 

1/4 strani 35 € 24,50 € 

1/8 strani  15 € 10,50 € 
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P O V A B I L O 
 

na ogled razstave  

Likovne sekcije MAVRICA  

KD Ivan Cankar Tabor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ko prihajate po opravkih na našo občino ali pošto, si vzemite čas za ogled slikarskih del naših članov v avli občine.  

 

Dela so tematska in se  vežejo na letni čas, zato se bodo menjevala v februarju, marcu in aprilu 2021.  

 

                                                                                                  Julija Juhart 
 





    Tisto leto, ko v marcu grmi, lakote bati se ni. 

     Če marec prah okrog pometa, nam dobro letino obeta. 

    Če se na Jožefa (19. 3.) vreme zvedri, prežene za letino kmetu skrbi.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

                                »Cel svet je serija čudežev, ki pa smo jih tako navajeni, da jim pravimo običajne reči.« 

 
(Hans Christian Andersen)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... in še modrosti naših babic 

KOLOFON 

 

Novice izpod Krvavice so informativna tiskovina Občine Tabor. 

Odgovorna urednica: Alenka Kreča Šmid. Člani uredniškega odbora: Maja Drča, 

Tatjana Kovče, Ana 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. 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, Naš dom Vransko, 4. C 

POŠ Tabor, DPM Tabor, Saša Zidanšek Obreza 

 

Zgodilo se bo 


