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Pozdrav urednice izpod Krvavice
Zjutraj in v poznih popoldanskih urah, ko se zmrači, je vidnost pešcev, ki tečejo ali se sprehajajo ob cesti, izredno
pomembna. Včasih se premalo zavedamo, kako pomembno je, da so pešci oblečeni v svetla oblačila in nosijo odsevnike,
da jih vozniki motornih vozil lahko
pravočasno opazijo.
Po podatkih Javne agencije za varnost
prometa voznik ponoči ali ob slabši
vidljivosti opazi pešca s kresničko ali
odsevniki veliko prej (na razdalji 136
metrov) kot tiste, ki nosijo temna (šele
na razdalji 26 metrov) ali svetla
oblačila (na razdalji 38 metrov).
Kot pešec torej poskrbimo za svojo
varnost s svetlimi oblačili in odsevniki,
da bomo ponoči, v mraku, v megli ali
dežju voznikom motornih vozil vidni.
Alenka Kreča Šmid, odgovorna urednica

Iz županovega kabineta
Iz županovega kabineta 24
Spoštovane in spoštovani, ob koncu leta je bil pravi čas,
da smo poravnali vse račune, ki so se nakopičili skozi
leto. Mislim na tiste, ki jih je potrebno odplačati v
denarju, pa tudi na tiste, ki so bolj čustvene sorte. Bil je
čas, da odmerimo, kar smo zamerili, in seveda obratno,
tudi drugi nam. Upam, da ste to storili in z mirno vestjo
zakorakali v leto, ki je pred nami.
O minulem letu bo govorilo še mnogo rodov. Tako
posebno je bilo seveda zaradi korone. Ko pišem tole
pismo, se kažejo pozitivni trendi umirjanja epidemije. Če
se bo tako nadaljevalo, lahko pričakujemo, da se bodo
predpisani ukrepi počasi začeli preklicevati in se bo
življenje začelo vračati v stare tirnice.
Poudarek je na besedi počasi, zato smo se v občinski
upravi odločili, da letos ne bomo izvajali nobenih
aktivnosti v vezi z našim občinskim praznikom in
Šentjurskim sejmom. Priprave zahtevajo dva meseca dela
in kar precej stroškov. Skoraj nemogoče je, da bi lahko
pričakovali dovoljenje za druženje več tisoč ljudi pod
veseličnim šotorom. Če bo stanje ugodno, bomo
praznovanje izvedli na drugačen način, kot je bilo do
sedaj v navadi. S tem mislim na zmanjšan obseg in
prilagoditve.

V občinski hiši dela tečejo naprej. Trend naraščanja
prebivalcev v občini je zelo pozitiven. Leta 2019 nas je
bilo 1659, trenutno pa nas v Občini Tabor prebiva 1745.
Rast števila prebivalcev po mojem mnenju ni posledica
visoke natalitete, ampak velikega števila novih
priseljencev. Glede na veliko število novogradenj
stanovanjskih objektov, ki so v teku, pa lahko
pričakujemo, da bo ta številka še naprej rastla. To pomeni
več šoloobveznih otrok, posledično pa bodo premajhni
vrtec, šola, šolska kuhinja itd.
Treba se bo začeti pripravljati tudi na reševanje te
problematike in prve korake smo že naredili. Šolsko
knjižnico želimo prestaviti na podstrešje šole, ki pa ga je
potrebno prej primerno urediti in tako pridobiti kar precej
prostora. Vse je seveda povezano z velikimi stroški, zato
bomo poskušali do sredstev priti s prijavo na aktualni
javni poziv LAS SSD. Srčno upam, da nam bo uspelo,
kajti rok za prijavo je zelo kratek, dokumentacija,
potrebna za prijavo, pa je zelo obsežna.
Gre za prvi korak k pomembni naložbi za prihodnost, ki
pa bo, kakor kažejo potrebe, trajala kar precej časa.
Župan Marko Semprimožnik
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Brezplačne storitve za naše občane

.

POSLANSKA PISARNA
poslanca v Državnem zboru Republike Slovenije
ALEKSANDRA REBERŠKA
je do preklica zaprta.

Prejeli smo
Osrednja pondorska lipa je obžagana
Že naši predniki so se zavedali pomena mogočnih dreves. V naselju Pondor smo lahko v času mojega otroštva opazovali
tri velikanske lipe, ki so simbol slovenstva, naši vasi pa so pridodale poseben čar. Drevo, ki smo ga obžagovali pred nekaj
dnevi, mi je skupaj s sovrstniki iz naselja še posebej pri srcu, saj smo se okoli njega kot otroci zbirali in igrali skrivalnice.
Velikost teh mogočnih dreves nas ne sme preslepiti, saj kljub njihovi mogočnosti potrebujejo ustrezno nego. Prav velikost,
ki jo ta drevesa dosežejo s starostjo, pa velikokrat postane nevarna za okolico in mimoidoče. Razpoke v deblu in suhe
veje potrebujejo strokovnost, saj lahko večji nenadzarovani posegi posežejo v strukturo drevesa in povzročijo propad.
Tako je pri obžagovanju zelo pomembna tehnika, ki se razlikuje glede na starost drevesa.
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Naj pohvalim Občino Tabor in izvajalce obžagovanja, saj je bilo delo strokovno opravljeno, pri tem pa so poskrbeli za
varnost električne napeljave, sosednje hiše in mimoidočih. Pri tem v zaključku dodajam, da se je pomembno zavedati
pomena dreves, posebej v urbanih okoljih, saj s svojo prisotnostjo pomembno vplivajo na mikroklimo prebivalcev. Nudijo
nam dragoceno senco, sprostitev, plodove (v tem primeru za čaj) in polepšajo okolico.

Žan Grobler, podžupan in svetnik naselja Pondor

Poziv k solidarnosti
V nedeljo, 17. 1. 2021, je v
zgodnjih jutranjih urah v
Letušu prišlo do požara
objekta, v katerem je bival
naš občan Zmago.
Kljub hitri pomoči gasilcev
je objekt pogorel do te
mere, da ni primeren za
bivanje. Zaradi bliskovitega
širjenja požara so v njem
zgorele vse osebne stvari,
orodje za delo in druga
lastnina.
Da bo spopadanje s težko situacijo lažje, prosimo vse, ki bi lahko pomagali oškodovanemu, da mu prispevate finančno
pomoč.
Podatki za nakazilo:
Zmago Turnšek
Letuš 84F
3327 Šmartno ob Paki
TRR: SI56 0242 3222 7819 372, namen: pomoč po požaru
Hvala vsem, ki ste mu že oz. mu boste priskočili na pomoč.
CZ Občine Braslovče
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Besede imajo moč …
Spoštovani občanke in občani,
z veseljem sem sprejela povabilo župana, naj napišem nekaj misli ob slovenskem kulturnem prazniku, ki se mu letos ne
bomo mogli pokloniti, kot bi si želeli. A kljub temu mu namenjamo pozornost, srečni in hvaležni, ker nas kultura kljub
geografski majhnosti dela velike, znane, prepoznavne – ne samo v Sloveniji, tudi daleč preko njenih meja seže glas o nas.
Z besedo, pesmijo, igro, sliko, plesom, filmom – z vsem tem in še čim sporočamo, kdo smo ljudje na sončni strani Alp.
S tem, ko imamo praznik pesniku v spomin, dokazujemo, da se zavedamo, kako usodnega pomena je bila za ohranitev in
narodno izoblikovanje slovenstva naša knjiga, naš jezik, naša kultura.
8. februar, ki se kot praznik slovenske kulture praznuje od leta 1945, je zame praznik nad prazniki. Vesela sem, ker nas
je toliko, ki nam praznik kulture ne pomeni le dela prost dan. Vesela sem, ker nas je toliko, ki vemo, da kultura ni stvar
obdobij in vlad, ampak je stvar srca. Sem pa tudi žalostna, celo zaskrbljena, ko opazujem, zlasti v teh čudnih koronačasih,
koliko nestrpnosti se je naselilo med nas in z njo besed, ki ne spadajo niti v misli, kaj šele, da bi bile izgovorjene. Temelj
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kulture so besede. Izbirati in izbrati prave besede mora biti vrednota stalnica. Ne smemo se prenagliti z njimi, niti z njimi
preveč skopariti. Zlasti ne s tistimi, ki imajo še posebno moč, kot so: hvala, prosim, oprosti, izvoli ...
Včasih preplitko sede v našo zavest občutek za pravo besedo. Rane, ki jih povzročijo besede, lahko skelijo in bolijo,
režejo in zarežejo lahko tako globoko, da ostanejo brazgotine, ki se nikoli ne zgladijo. Lahko pa mehko pobožajo in se
ugnezdijo v varno zavetje naših globin, od koder jih po delčkih jemljemo, takrat, ko čutimo, da jih potrebujemo. In vsakič
nas prijetno pobožajo. Besede lahko naredijo veselje, pospešijo pretakanje krvi po žilah, da jo je skoraj slišati kot žuboreč
potok. Lahko obarvajo lica z nežno rdečico, naježijo kožo, napnejo mišice, zakrčijo telo, zatresejo kolena ... Besede
ogrejejo in zmrazijo. Besede kopljejo prepade med ljudmi in gradijo mostove med njimi. Se sploh zavedamo, kaj zmorejo
besede? Se zavedamo dovolj pogosto, če že ne vedno?
O besedah je bilo že veliko napisanega, veliko modrosti je izklesanih na stene časa. Včasih sežemo po kateri, ker se nam
zdi, da bi jo moral slišati še kdo. O besedah je vedel veliko modrega povedati Anton Martin Slomšek. Med drugim tole:
»Beseda je naših misli obraz; ima torej svetla, umevna in zastopna biti. Kdor zmešano misli, tudi nezastopno, zmedeno
govori; torej poprej dobro premisli, kako spregovoriš ...«
Odgovornost do besede – izgovorjene in zamolčane – krepi odnose med ljudmi. Kajti besede imajo moč. Z besedami
podiramo in gradimo. Dobimo, zapravimo, zbližamo, spremenimo ...
Hvaležna sem vsem, ki so slovensko besedo ohranili živo in živahno kljub maloštevilnosti tistih, ki nam je ta materni
jezik. Brez slovenske trme in slovenskega ponosa bi je morda ne bilo več.
Tako pa ga imamo – med vsemi najlepšega: imamo slovenski jezik, ki najmilejše zazveni z besedami, ki pripovedujejo o
nama, vama in o njiju. Dvojina mu daje poseben čar. Naša slovenska beseda zveni mehko in nežno, pa vendar pogumno
in odločno.
Hvala vsem, ki zmorete z besedami našega maternega jezika graditi brvi in mostove, da govor teče sem in tja ter pljuska
med ljudi prijazno in z melodijo živahnega potoka, ki se pretaka iz večnosti v večnost.
Hvala vsem, ki spoštujete slovensko besedo, pisano in govorjeno, jo v vseh obdobjih in vseh situacijah negujete ter širite,
ki zanjo skrbite, o njej pripovedujete in se zanjo odločno postavite.
Ob vsem tem nas vse vabim, da se pogosteje spomnimo tudi stavka, ki ga je zapisal pesnik, kateremu v poklon slavimo
slovensko kulturo: »Le čevlje sodi naj Kopitar!« Morda je ravno praznik kulture priložnost, da ta stavek večkrat ponovimo
(v mislih in na glas) in da zanetimo iskrico dobre namere, ki se mora razširiti v plamen, katerega prasket se bo dotikal
vesolja naše duše.
Praznik slovenske kulture je tudi priložnost, da sami sebi zapovemo, da bomo v ljudeh, s katerimi sobivamo in vzporedno
stopamo, iskali le dobro. Da bomo brisali slabe spomine in na njihovo mesto polagali tiste, ki nas vsakokrat ogrejejo in
nam od prijetnosti naježijo kožo. Da bomo mislili dobro, ker je le dobro lahko opora in podpora. Vse je tako preprosto:
dobre misli sprožijo dobra dejanja in z njimi je naše življenje lepše.
Ko se zgodi veliko dobrega, je prostora za slabo manj. Postopoma ni več prostora za slabe misli, slabe besede, kaj šele za
slaba dejanja in slabe ljudi. Dobro je magnet, je sila, je kompas, je daljnogled. Dobro je moč. Dobro je kot bršljan, ki
vztrajno rase in se skozi leta razprede čez vse kamenje in beton. Ali pa kot rožmarin, ki mu novodobna zima ne odvzame
ne barve ne vonja.
Medsebojno spoštovanje, ki je temelj vsakega bontona, ustvarja spontano srečo in z njo harmonijo bivanja. In kjer se naše
besede kot glasba, kot pesem, kot poezija, dotikajo naše duše. Uglašene in v sozvočju ustvarjajo odmev, ki preglasi vse
druge disonance tega sveta.
Naj se s srčnostjo kultura začne in se z ničimer ne omejuje. Naj bo razpeta v neskončnost, brez ciljne črte.
Kultura nam je pomagala preživeti. Z njo smo obstali. Z njo rasemo in napredujemo. Z njo se dvigamo. Vabim vas, da
skupaj uresničujmo Cankarjevo vero, ki naj bo vera vseh nas. Takole je odločno zapisal: »Trdna je moja vera, da napoči
zarja tistega dne, ko naša kultura ne bo več krizantema siromakova, temveč bogastvo bogatega.«
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Čeprav nas kdaj pa kdaj obdajajo temne misli in strah, da kultura ponika, ni tako črno, kot je videti, saj je v naši dolini
kultura bogata in raznolika.
Hvala vsem, ki ustvarjate prostor kulturne privlačnosti v najširšem pomenu besede. Ob prazniku slovenske kulture vam
iskreno čestitam. Praznujte prešerno, z radostjo in ponosom v srcu ter izobešeno zastavo.
Jolanda Železnik, direktorica Medobčinske splošne knjižnice Žalec

Komunikacija s starejšimi osebami
Beseda komunikacija pomeni, da se z nekom posvetuješ oziroma razpravljaš o
nečem. Beseda izvira iz latinščine. V komunikaciji smo udeleženi ves čas bodisi v
službi bodisi doma. Komunikacija je ena zelo pomembnih sposobnosti, ki se jih
človek nauči skozi leta, prične pa se že ob rojstvu. Poznamo različne načine
komuniciranja, besedno in nebesedno komunikacijo.
Komunikacija s starostniki je zelo specifična, predvsem sedaj, ko vsi uporabljamo
zaščitna sredstva, se pravi maske in vizirje. Starostnik nas ne vidi, ne vidi mimike
obraza in nas slabo sliši, ker glas potuje preko vse te zaščitne opreme. Tako je dosti
težje komunicirati s starejšimi osebami. Pri komunikaciji s starostnikom je
pomembno, da govorimo razločno, glasno, kratko, potrpežljivo, da govorimo
direktno v obraz, iščemo stik z očmi, uporabljamo neverbalno komunikacijo. Preko
glasu in neverbalne komunikacije tudi sproščamo svoja čustva.
Želja vsakega starostnika je, da ostane čim dlje neodvisen in samostojen. V času epidemije se v domovih za starejše veliko
uporablja elektronsko tehnologijo za komuniciranje. Starejši takega načina komuniciranja niso vajeni, vendar je to edini
način za ohranjanje stika s svojci. Nekateri starostniki v našem domu so se hitro privadili takšnega načina komuniciranja,
spet drugim to ostaja tuje. Kljub temu pa, kot pravijo naši stanovalci, ta zvrst
komuniciranja brez dotika in pogovora iz oči v oči počasi ne zadostuje več.
Pogrešajo pristno komunikacijo s svojimi bližnjimi, predvsem neverbalno, kot
so dotiki, rokovanje, objem. Sedaj, ko je za njimi že drugo cepljenje in bo čas,
ki je potreben za pridobitev imunosti na koronavirusno bolezen hitro mimo,
pa končno vidijo luč na koncu predora. Zopet bodo čutili nekoliko več
svobode, pristnih medosebnih odnosov, lažje, boljše in predvsem prijetnejše
komunikacije in druženja s svojci. Kmalu se bo vse spremenilo na bolje, a
čisto tako kot je bilo pred pojavom tega virusa, pravijo, najbrž ne bo nikoli.
Komunikacija nas dela človeške, zato ostanimo v stiku, pogovarjajmo se. Kljub virusu, ki nam greni življenje že skoraj
leto dni, smo še vedno ljudje, ki potrebujemo osebni stik, dotik, pristno komunikacijo in druženje, pa četudi vse to v
svojem mehurčku. Ostanimo pozitivni, gojimo še naprej tople, prijetne, nežne, spoštljive, pristne odnose drug do drugega.
Vse to bomo premagali skupaj.
Delovna terapevtka Liljana Koban

Kako ustanoviti društvo?
Društva so ena izmed priljubljenih oblik združevanja, v
katere ljudje vstopamo iz različnih razlogov. So
pomemben oporni steber vsake družbe, ker se v njih
opravljajo ali razvijajo raznovrstne dejavnosti, ki so

pomembne za določene skupine ljudi. Velikokrat je
njihovo delovanje koristno za celotno družbo. Preko
društev se razvijajo in dograjujejo prenekateri temelji
družbe, in sicer od znanosti, kulture, izobraževanja,
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športa itd. Na območju Upravne enote Žalec imamo
trenutno registriranih 498 društev, v povprečju na leto
registriramo 20 novih.
Zakon o društvih določa, da je društvo samostojno in
nepridobitno združenje, preko katerega člani
uresničujejo svoje skupne interese. Posebnost pri
društvih se kaže v njihovem nepridobitnem namenu.
Presežke prihodkov nad odhodki društvo tako porabi
zgolj za opravljanje svojih dejavnosti, z njimi se
uresničujejo nameni in cilji, ki se določijo v statutu.
Društvo svojih presežkov nikakor ne sme deliti med
svoje člane.
Društvo in ustanovni zbor pred registracijo pravne
osebe
Pred registracijo in formalno ustanovitvijo društva
morajo ustanovitelji sklicati ustanovni zbor, na katerem
sprejmejo sklep o ustanovitvi, temeljni akt ter izvolijo
zastopnika in običajno tudi ostale organe društva. O tem
mora načeloma zapisnikar, ki je največkrat eden izmed
ustanoviteljev združenja, sestaviti zapisnik. Zaradi
morebitnih dvomov glede sprejetih pravil delovanja
društvom predlagamo, da so sprejete odločitve v
zapisniku zapisane v obliki
sklepov. Glavni namen
ustanovnega zbora je v tem,
da člani soglasno sprejmejo
vsa določila, ki so kasneje
zapisana v sklepu o
ustanovitvi
oziroma
v
statutu.
Kaj
mora
vsebovati
temeljni akt društva?
Temeljni akt je, kot že
besedna zveza sama pove,
temelj društva, zato je treba v njem med drugim
opredeliti dejavnost, ki jo namerava opravljati kot svojo
primarno dejavnost. Pri snovanju temeljnega akta društva
je treba biti pozoren, kljub temu pa se snovanja ni
potrebno ustrašiti. Obvezne sestavine temeljnega akta
društva določa Zakon o društvih. V skladu s tem mora
temeljni akt vsebovati naslednje podatke: ime in sedež
društva, namen in cilje delovanja društva, dejavnost oz.
naloge društva, pogoje in način včlanjevanja ter
prenehanja članstva, pravice in obveznosti članov, način
upravljanja društva, zastopanje društva, financiranje
društva in način izvajanja nadzora nad razpolaganjem s
premoženjem društva ter nad finančnim in materialnim
poslovanjem društva, način zagotavljanja javnosti dela
društva, način sprejemanja sprememb in dopolnitev
temeljnega akta, način prenehanja društva ter prenosa
preostanka premoženja na prevzemnika (npr. drugo
društvo ali zavod).

Kateri so potrebni dokumenti za
registracije društva na upravni enoti?

postopek

Po tem, ko so se ustanovitelji zbrali na ustanovitvenem
zboru, kjer so sprejeli sklep o ustanovitvi temeljnega akta
društva in izvolili zastopnika društva, je, če želi društvo
pridobiti pravno subjektiviteto in tako delovati v
pravnem prometu, treba vložiti še zahtevo za registracijo
društva na pristojni upravni enoti, kjer je sedež društva.
Zahtevi za registracijo je treba priložiti naslednje
dokumente z določenimi podatki, in sicer: zapisnik
ustanovitvenega zbora, temeljni akt, predlog glavne
dejavnosti društva – tega naj bi vseboval že sam temeljni
akt; podatke o drugih dejavnostih, ki jih bo društvo
opravljalo – to bi prav tako naj bilo že vsebovano v
temeljnem aktu društva; seznam s podatki o
ustanoviteljih: imena in priimki, EMŠO, državljanstvo,
naslov
stalnega
prebivališča
vsakega
izmed
ustanoviteljev, podatki morajo biti potrjeni z
lastnoročnimi podpisi vseh ustanoviteljev; podatki o
zastopniku društva, poleg tega je treba pripisati še način
zastopanja (skupno ali samostojno) ter meje pooblastil za
zastopanje in naslov sedeža društva. Vloga za registracijo
društva
je
dostopna
na
https://euprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=120. Vlogo
mora
vložiti
in
podpisati zastopnik
društva
oziroma
pooblaščenec.
Ob
vložitvi vloge je
potrebno plačati še
upravno takso v
višini 31,70 evrov.
Hkrati
bi
radi
opozorili zastopnike
društev, da je za
določeno spremembo
društva (če gre za spremembo imena društva, skrajšanega
imena, sedeža ali druge določbe temeljnega akta,
zastopnika ali naslova sedeža društva) treba vložiti
zahtevo za registracijo spremembe na pristojno upravno
enoto v 30 dneh od nastanka spremembe. Zahtevi je treba
priložiti spremenjen temeljni akt ali aneks k temeljnemu
aktu in zapisnik občnega zbora, ki je sprejel sklep o
spremembi temeljnega akta. Pri delovanju društva lahko
pride do točke, ko njegov obstoj ni več potreben oziroma
bi bil nesmiseln. Tudi za to mora zastopnik društva na
krajevno pristojno upravno enoto vložiti vlogo za izbris
društva iz registra društev.
Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski
številki (03) 713 51 20 ali nam pišite na e-naslov
ue.zalec@gov.si.
Simona Stanter, načelnica
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VSEBINA
• Odlok o Proračunu Občine Tabor za leto 2021
• Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe
24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Tabor
• Pravilnik o sofinanciranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini Tabor
• Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine
Tabor za leto 2021

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), 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 in 13/18) in 6. in 15. člena Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/2006, 51/2010, 60/2015,
Uradne objave Občine Tabor, št. 3/2018) je Občinski svet Občine Tabor na 14. redni seji dne 21. 12. 2020 sprejel

ODLOK O
PRORAČUNU OBČINE TABOR ZA LETO 2021
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Tabor za leto 2021 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.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
__________________________________________________________________________________________
Skupina/Podskupina kontov
Proračun 2021 v EUR
__________________________________________________________________________________________
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
2.093.086
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.767.234
9
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70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
711 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

1.546.687
1.403.561
113.453
29.173
500
220.547
83.977
3.800
3.600
13.000
116.170
70.670
30.302
40.368
255.181
242.594
12.586

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
432 Investicijski transferi JZ

2.194.774
902.620
293.489
46.305
537.325
2.071
23.428
694.612
21.965
477.412
46.529
148.706
515.232
515.232
82.311
69.323
12.988

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ

-101.688

B.RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
__________________________________________________________________________________________
Skupina/Podskupina kontov
Proračun 2021 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
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)

0
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C.RAČUN FINANCIRANJA
__________________________________________________________________________________________
Skupina/Podskupina kontov
Proračun 2021 v EUR
__________________________________________________________________________________________
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
138.272
50 ZADOLŽEVANJE
138.272
500 Domače zadolževanje
138.272
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga

148.446
148.446

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
- ali 0 ali +

-111.863

X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
______________________________________________________________________

-10.174

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
- ali 0 ali +

101.688

117.775

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 in 61/17-GZ).
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
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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 2021 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 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 2021 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 2021 oblikuje v
višini 21.053,42 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 21.053,42 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€, odpiše oziroma delno
odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
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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 2021 ne zadolži.
Občina za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih skladov
ustanoviteljica je občina, v letu 2021 ne bo dajala poroštev.

in javnih podjetij ter javnih podjetij, katerih

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 2021 ne smejo zadolževati.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(začasno financiranje v letu 2021)
V obdobju začasnega financiranja Občine Tabor v letu 2021, 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: 410-7/2020
Tabor, december 2020

ŽUPAN OBČINE TABOR
Marko Semprimožnik, l.r.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/09, 79/09, 51/10, 40/12
– ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE),
4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti – ZPPDej (Uradni list RS, 62/16), Zakona o gospodarskih javnih
službah – ZGJS, (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40),
15. člena Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/2006, 51/2010, 60/2015 in Uradne objave Občine Tabor, št.
3/2018) in na podlagi Odloka o pokopališkem redu v Občini Tabor, (Uradne objave Občine Tabor, št. 5/2020) je Občinski
svet Občine Tabor na 14. redni seji dne 21. 12. 2020 sprejel

ODLOK
o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske
javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Tabor
1 Splošne določbe
1. člen
(vsebina odloka)
(1) S tem odlokom kot koncesijskim aktom se določijo predmet in pogoji opravljanja obvezne občinske gospodarske
javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe (v nadaljevanju: javna služba) na območju Občine Tabor (v nadaljevanju:
občina).
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(2) Vsebino in dejavnosti, ki jih zajema gospodarska javna služba, podrobneje določa Zakon o pogrebni in pokopališki
dejavnosti, podzakonski predpisi in Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Tabor.
(3) S tem odlokom se določijo:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

predmet javne službe,
območje izvajanja javne službe, uporabnike ter razmerja do uporabnikov,
pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
splošni pogoji za izvajanje javne službe,
obseg monopola,
začetek in čas trajanja koncesije,
viri financiranja javne službe,
način plačila koncesionarja,
nadzor nad izvajanjem javne službe,
prenehanje koncesijskega razmerja,
način podelitve koncesije,
organ, ki opravi izbor koncesionarja,
organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe,
druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje javne službe in
končni določbi.
2. člen
(izrazi)

Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot je določen v zakonu, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost
in v podzakonskih predpisih, ki so izdani na njegovi podlagi.
3. člen
(uporaba predpisov)
Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz prvega člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se
uporabljajo določila zakona, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost.

2 Predmet javne službe
4. člen
(storitve, ki so predmet javne službe)
S storitvami javne službe se zagotavlja 24-urna dežurna pogrebna služba, ki obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih
prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih
postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe.

3 Območje izvajanja javne službe, uporabniki ter razmerja do uporabnikov
5. člen
(območje izvajanja javne službe)
Dejavnost javne službe se kot koncesionirana dejavnost izvaja na celotnem območju občine.
6. člen
(uporabniki ter razmerja do uporabnikov)
(1) Uporabnice in uporabniki (v nadaljnjem besedilu: uporabnik) imajo na območju občine pravico do uporabe storitev
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javne službe na pregleden in nepristranski način pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko
dejavnost in na njegovi podlagi sprejetimi predpisi.
(2) Uporaba storitev javne službe je obvezna, razen v primerih, določenih z zakonom ali na njegovi podlagi sprejetimi
predpisi.
4 Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar
7. člen
(pogoji)
(1) Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba, če izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
koncesionirane gospodarske javne službe.
(2) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane gospodarske javne
službe, so:
· da je registriran za opravljanje pogrebne dejavnosti in ima, če je pravna oseba, dejavnost vpisano v ustanovitveni akt,
· da ima zaposleni najmanj dve osebi,
· da ima najmanj eno posebno vozilo za prevoz pokojnikov, ki se uporablja izključno v te namene,
· da ima najmanj en hladilni prostor za pokojnika,
· da ima najmanj eno transportno krsto,
· da zagotovi ustrezno zaščito zaposlenih v zvezi s higienskimi in zaščitnimi postopki pri ravnanju s pokojniki,
· da ima poravnane davke in prispevke,
· da ni v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali likvidacije in v zadnjih šestih mesecih od objave javnega
razpisa ni imel blokiranega transakcijskega računa,
· da prevzame odgovornost za tveganje in škodo, ki bi jo z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem koncesije lahko
povzročil tretji osebi,
· da ravna v skladu s pokopališkim redom in drugimi predpisi občine,
· da izpolnjuje druge pogoje, ki jih zahteva veljavna zakonodaja in predloži dokazila, da ima potrebna znanja, izkušnje,
sredstva za izvajanje razpisane javne službe.
(3) Pogoji in dokazila, s katerimi se dokazuje izpolnjevanje pogojev se podrobno opredelijo v javnem razpisu ali razpisni
dokumentaciji.

5 Splošni pogoji za izvajanje javne službe
8. člen
(splošni pogoji za izvajanje javne službe)
(1) Koncesionar izvaja javno službo s spoštovanjem in pieteto do pokojnikov ter v skladu z zakonom, ki ureja pogrebno
in pokopališko dejavnost, in na njegovi podlagi sprejetimi podzakonskimi predpisi.
(2) V zvezi z izvajanjem javne službe prevzame koncesionar večino tveganj, kar se podrobneje uredi s koncesijsko
pogodbo.

6 Obseg monopola
9. člen
(obseg monopola)
(1) Koncesija za opravljanje dejavnosti javne službe iz 1. člena tega odloka na celotnem območju občine se podeli enemu
koncesionarju.
(2) Koncesionar pridobi posebno in izključno pravico za izvajanje dejavnosti javne službe na celotnem območju občine.
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7 Začetek in čas trajanja koncesije
10. člen
(začetek koncesije)
Koncesijsko razmerje se začne s podpisom koncesijske pogodbe.
11. člen
(čas trajanja koncesije)
Koncesija se podeli za obdobje 5 let in jo je možno podaljšati še za enako obdobje, če koncedent ugotovi, da je koncesionar
kvalitetno in strokovno izvajal koncesionirano dejavnost. Šteje se, da je koncesionar kvalitetno in strokovno izvajal
dejavnost, če uporabniki storitev niso vlagali upravičenih pripomb na delo koncesionarja.

8 Viri financiranja javne službe
12. člen
(viri financiranja javne službe)
(1) Koncesionar pridobiva sredstva za opravljanje javne službe:
· s plačili uporabnikov storitev javne službe, ki jih izvajalec zaračunava uporabnikom v skladu z veljavnim cenikom v
svojem imenu in za svoj račun.
· iz drugih virov, določenih z zakonom ali odlokom občine.
Stroški 24-urne dežurne službe vključujejo stroške prevozov, hladilnih prostorov in druge splošne stroške izvajalca,
potrebne za izvajanje te službe.
(2) Ceno storitev javne službe oblikuje koncesionar v skladu z metodologijo za oblikovanje cen storitev 24-urne dežurne
službe. Koncesionar mora elaborat o oblikovanju cen posredovati občinskemu svetu v potrditev.

9 Način plačila koncesionarja
13. člen
(koncesijska dajatev)
(1) Koncesionar lahko plača koncedentu letno koncesijsko dajatev za izvrševanje gospodarske javne službe.
(2) Koncedent se lahko v javnem interesu v korist uporabnikov odpove plačilu koncesijske dajatve, kar se posebej določi
v koncesijski pogodbi.

10 Nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe
14. člen
(nadzor)
(1) Nadzor nad izvajanjem koncesije in zakonitosti dela koncesionarja izvajajo pristojne službe občinske uprave občine.
(2) Koncedent ima pravico izvajati nadzor nad opravljanjem javne službe. Nadzor opravlja pristojna strokovna služba
koncedenta ter pristojna inšpekcijska služba. Koncesionar mora kadarkoli med delovnim časom posredovati informacije
o poslovanju in omogočiti pooblaščeni osebi vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem koncesije.
(3) Nadzor je lahko napovedan, nenapovedan ali stalen.
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(4) Nadzor mora potekati tako, da ne ovira rednega izvajanja koncesije in tretjih oseb, izvajati pa se mora praviloma le v
poslovnem času koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom koncedentu. O nadzoru se napravi zapisnik, ki
ga podpišeta koncesionar in predstavnik koncedenta.
(5) Osebe, ki izvajajo nadzor, so dolžne podatke o poslovanju koncesionarja obravnavati kot poslovno skrivnost.
(6) Koncedent lahko po potrebi za nadzor nad izvajanjem koncesije pooblasti tudi druge pristojne organe in službe.

11 Prenehanje koncesijskega razmerja
15. člen
(prenehanje koncesijskega razmerja)
(1) Koncesijsko razmerje preneha:
·
·
·
·
·

s prenehanjem koncesijske pogodbe,
z odkupom koncesije,
z odvzemom koncesije,
s prevzemom javne službe v režijo,
v drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo.

(2) V primeru, da po poteku koncesijskega razmerja postopek izbora novega koncesionarja še ni dokončan, mora
dosedanji koncesionar izvajati javno službo do izbora novega koncesionarja, vendar največ šest mesecev.
(3) Koncesionar lahko samo zaradi izjemnih, nepredvidljivih okoliščin, ko iz utemeljenih razlogov ne more več izvajati
javne službe, s šestmesečnim odpovednim rokom odpove koncesijsko pogodbo.
(4) Koncesionar je v primeru, ko ob nastopu razlogov in okoliščin na njegovi strani ne more več izvajati javne službe,
dolžan koncedentu kriti vse nastale stroške javne službe do izbora novega koncesionarja.
16. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)
(1) Koncesijska pogodba preneha:
· po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
· z odpovedjo,
· z razdrtjem.
(2) Razlogi in pogoji za odpoved in razdrtje pogodbe ter druge medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi oziroma
razdrtju pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi.
17. člen
(odvzem koncesije)
(1) Koncedent odvzame koncesijo koncesionarju ne glede na določila koncesijske pogodbe:
· če ne začne z izvajanjem dejavnosti javne službe v za to določenem roku,
· če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot gospodarska javna služba ali kot koncesionirana
gospodarska javna služba,
· če dejavnosti ne izvaja redno, strokovno in pravočasno, skratka tako, da so povzročene motnje v izvajanju dejavnosti,
· če dejavnosti ne izvaja v skladu s predpisi, standardi in navodili koncedenta,
· zaradi ponovljenih in dokazanih grobih kršitev predpisov in določil koncesijske pogodbe,
· če koncesionar kot fizična ali pravna oseba preneha obstajati.
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(2) Koncedent mora koncesionarju, pred odvzemom koncesije, dati primeren rok za odpravo kršitev iz tretje, četrte in
pete alinee prvega odstavka tega člena.
(3) V primeru odvzema koncesije v skladu z drugo alinejo prvega odstavka tega člena ima koncesionar pravico do
odškodnine v skladu z določili zakona, ki ureja področje gospodarskih javnih služb.
(4) Šteje se, da je koncesionar kvalitetno in strokovno izvajal dejavnost, če uporabniki storitev niso vlagali upravičenih
pripomb na delo koncesionarja.

12 Način podelitve koncesije
18. člen
(javni razpis)
(1) Koncedent pridobiva koncesionarja na podlagi javnega razpisa.
(2) Javni razpis se objavi v Uradnih objavah Občine Tabor in na uradni spletni strani občine.

19. člen
(oblika in postopek javnega razpisa)
(1) Javni razpis za podelitev koncesije razpiše župan s sklepom, s katerim imenuje tudi strokovno komisijo za pripravo
in izvedbo razpisa.
(2) Javni razpis se opravi po določbah tega koncesijskega akta, v skladu z določili zakona, ki ureja področje gospodarskih
javnih služb.
(3) Javni razpis je veljaven, če je na razpis prispela vsaj ena popolna prijava ponudnika, ki izpolnjuje s tem koncesijskim
aktom določene pogoje.
(4) Če javni razpis ni uspel, se lahko ponovi, in sicer najkasneje v dveh mesecih od dneva zaključka neuspelega razpisa.

20. člen
(vsebina javnega razpisa)
(1) Vsebina javnega razpisa se določi ob smiselni uporabi zakona, ki ureja področje o javno-zasebnem partnerstvu.
(2) Javni razpis mora ob vsebini iz prejšnjega odstavka tega člena vsebovati tudi pogoje, ki jih mora izpolnjevati
koncesionar in so določeni v 7. členu tega odloka ali razpisni dokumentaciji.
(3) Javni razpis mora vsebovati najmanj navedbo o:
· predmetu in območju koncesije,
· začetku in času trajanja koncesijskega razmerja,
· pogojih, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
· obveznih sestavinah prijave na razpis,
· strokovnih referencah in drugih dokazilih, ki morajo biti predložena za ugotavljanje usposobljenosti prijavitelja,
· merilih, ki bodo vplivala na izbor koncesionarja,
· roku in načinu predložitve prijav,
· roku za izbor koncesionarja,
· roku, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru koncesionarja,
· roku, v katerem je potrebno pričeti z izvajanjem javne službe,
· odgovornih osebah za dajanje pisnih in ustnih informacij med razpisom,
· ostale pogoje, določene s predpisi, ki urejajo področje koncesijskih storitev.
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(3) Merila za izbor koncesionarja se določijo v javnem razpisu.

21. člen
(postopek izbire koncesionarja)
(1) Za izbiro koncesionarja se uporabi postopek konkurenčnega dialoga v skladu z določili zakona, ki ureja javno-zasebno
partnerstvo in ob smiselni uporabi določil zakona, ki ureja javno naročanje. Izbira koncesionarja se izvede po postopku,
določenem z zakonom, ki ureja področje javnih gospodarskih služb.
(2) Za vodenje postopka razpisa, oceno prijav in oceno ponudb imenuje župan občine strokovno komisijo, ki jo sestavljajo
predsednik in dva člana.
(3) Po končanem pregledu in vrednotenju strokovna komisija sestavi poročilo ter navede, katere ponudbe izpolnjujejo
razpisne zahteve, ter razvrsti te ponudbe tako, da je razvidno, katera izmed njih najbolj ustreza postavljenim merilom
oziroma kakšen je nadaljnji vrstni red glede na ustreznost postavljenim merilom.

13 Organ, ki opravi izbor koncesionarja
22. člen
(organ, ki opravi izbor koncesionarja)
(1) Koncesionarja izbere občinska uprava z upravno odločbo na podlagi predloga strokovne komisije iz drugega odstavka
20. člena tega odloka.
(2) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka tega člena je v roku 15 dni od vročitve, dovoljena pritožba na župana Občine
Tabor.

14 Organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe
23. člen
(organ, pooblaščen za sklenitev pogodbe o koncesiji)
(1) Koncesijsko pogodbo z izbranim koncesionarjem v imenu občine sklene župan.
(2) S koncesijsko pogodbo pogodbeni stranki podrobneje opredelita koncesijsko razmerje.
(3) Koncesijsko pogodbo pošlje pristojni organ v podpis izbranemu prijavitelju takoj po dokončnosti aktov iz prejšnjega
člena. Izbrani prijavitelj mora koncesijsko pogodbo podpisati najkasneje v roku enega meseca od dneva, ko jo je prejel,
z izvajanjem javne službe pa mora pričeti najkasneje v roku enega meseca od sklenitve koncesijske pogodbe.

15 Druge sestavine potrebne za določitev in izvajanje javne službe
15.1 Prenos koncesije
24. člen
(prenos koncesije)
(1) Koncesionar lahko prenese izvajanje javne službe na drugo osebo samo z dovoljenjem koncedenta.
(2) Koncedent lahko v celoti ali delno prenese izvajanje javne službe samo v primerih določenih z zakonom, ki ureja
področje gospodarskih javnih služb ali zaradi razlogov, določenih v koncesijski pogodbi, drugače pa samo s soglasjem
koncesionarja.
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15.2 Dolžnosti in pravice koncesionarja
25. člen
(dolžnosti in pravice koncesionarja)
Dolžnosti koncesionarja so:
· zagotoviti kontinuirano izvajanje javne službe,
· pri izvajanju dejavnosti upoštevati vso veljavno zakonodajo, sprejete predpise, standarde in normative ter kodekse za
opravljanje predmetnih dejavnosti.
· zagotoviti storitve vsem pod enakimi pogoji,
· koncedentu omogočiti nadzor nad izvajanjem javne službe,
· za koncesionirano dejavnost voditi ločeno poslovne knjige in druge knjigovodske listine ter obračune.
· v roku dveh mesecev po sklenitvi koncesijske pogodbe Občinskemu svetu Občine Tabor predložiti v sprejem ceno
storitve javne službe, z elaboratom o ceni, skladno z določili metodologije za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe.
15.3 Višja sila
26. člen
(višja sila)
(1) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti izvajati javno službo tudi v nepredvidljivih okoliščinah, nastalih
zaradi višje sile. V teh primerih ima koncesionar ob dokazanih razlogih pravico zahtevati od koncedenta povračilo
stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja koncesije v nepredvidljivih okoliščinah. Ob nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo
silo, se morata koncedent in koncesionar medsebojno pisno obveščati in dogovarjati o izvajanju koncesije v pogojih
nastale višje sile.
(2) Kot višja sila se ne šteje stavka pri koncesionarju zaposlenih delavcev. Koncesionar mora ob stavki svojih delavcev
zagotoviti izvajanje koncesije v obsegu in pod pogoji, določenimi s predpisi.
(3) Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi višje sile, lahko koncesijsko razmerje preneha, vendar samo
sporazumno med koncedentom in koncesionarjem.

15.4 Odgovornost koncesionarja za ravnanje zaposlenih
27. člen
(odgovornost za škodo)
Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe
povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam.
15.5 Zavarovanje odgovornosti za škodo
28. člen
(zavarovanje)
(1) Koncesionar mora biti ustrezno zavarovan za škodo, ki jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe povzročijo
pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam in za škodo.
(2) Obseg zavarovanja iz prejšnjega odstavka se določi s koncesijsko pogodbo.

15.6 Odgovornost koncedenta za ravnanje koncesionarja
29. člen
(vrsta odgovornosti)
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(1) Koncedent subsidiarno ne odgovarja za škodo, ki jo pri izvajanju javne službe povzroči koncesionar uporabnikom ali
drugim osebam na območju občine.

15.7 Začasni prevzem
30. člen
(začasni prevzem)
Če koncesionar v primerih, ki so posledica ravnanja pri njem zaposlenih ljudi, ne zagotovi izvajanja javne službe, lahko
njeno izvajanje začasno zagotovi koncedent s prevzemom javne službe v režijo ali na drug način, določen v koncesijski
pogodbi.

16. Prehodna in končna določba
31. člen
(objava in začetek veljavnosti)
(1) Javni razpis za podelitev koncesije se objavi v dveh mesecih po uveljavitvi tega odloka.
(2) Ta odlok se objavi v Uradnih objavah Občine Tabor in začne veljati petnajsti dan po objavi.

Številka: 3542-6/2020-1
Tabor, 21. 12. 2020

ŽUPAN OBČINE TABOR
Marko Semprimožnik, l.r.

Na podlagi 66. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02, 77/07 – UPB1, 56/08,
4/10, 20/11, 111/13, 68/16 in 61/17 – v nadaljevanju: ZUJIK) in 6. člena Statuta Občine Tabor (URL RS, št. 120/06,
51/10, 60/15 in UO OT, št. 3/18) je Občinski svet Občine Tabor na 14. redni seji dne 21. 12. 2020 sprejel

PRAVILNIK
o sofinanciranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture
v Občini Tabor
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta pravilnik določa pogoje, postopke, merila in kriterije za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za
sofinanciranje programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini Tabor, ki jih na osnovi sprejetih
programskih nalog izvajalcem zagotavlja občina iz sredstev proračuna.
(2) V pravilniku so opredeljeni tudi:
– opravila in postopki, ki jih v posameznih fazah postopka opravlja občinska uprava,
– dejanja, ki jih morajo v posameznih fazah postopka opraviti predlagatelji in izvajalci programov za
sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti,
– dokumentacija, ki se uporablja v postopku, ki ga ureja ta pravilnik.
2. člen
(1) Sredstva za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti se izvajalcem dodelijo na osnovi javnega razpisa. Razpis
se izvede po sprejemu proračuna za tekoče proračunsko obdobje in se objavi na spletni strani Občine Tabor in v občinskem
glasilu Novice izpod Krvavice. Razpisni rok ne sme biti krajši od 15 dni in ne daljši od 30 dni od dneva objave javnega
razpisa. Skupni obseg sofinanciranja določi občinski svet v proračunu občine.
(2) Sredstva, ki jih Občina Tabor namenja za sofinanciranje programov in dejavnosti ljubiteljske kulture se razdelijo na:
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80 % sredstev za sofinanciranje redne dejavnosti društev, jubileje, nagrade in za tekmovanja, ki se jih udeležijo
društva.
- 20 % sredstev za sofinanciranje projektov društev.
(3) Za nerazporejena sredstva iz naslova projektov, nagrad in tekmovanj se povečajo sredstva za redno dejavnost.
(4) Posebni projekti se lahko iz občinskega proračuna financirajo dodatno.
-

3. člen
Občinska uprava in izvajalci se pri pripravljanju, sprejemanju in izvajanju odločitev o izbiri kulturnih programov, ki jih
iz občinskega proračuna sofinancira občina, ravnajo po pogojih in merilih, ki so sestavni del tega pravilnika. Od dneva
objave razpisa do odločitve o izboru predlogov izvajalcev, se pogoji in merila iz prejšnjega odstavka ne smejo spreminjati.
4. člen
Občinska uprava opravlja strokovna opravila za dodeljevanje sredstev kulturnim društvom na podlagi tega pravilnika.
II. POGOJI
5. člen
(1) Pravico do prijave na javni razpis za sofinanciranje imajo kulturna društva, ki so registrirana za izvajanje dejavnosti,
opredeljenih v javnem razpisu.
(2) Izvajalci programov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo sedež v občini Tabor in so registrirani najmanj eno leto,
– opravljajo dejavnost s področja kulture in imajo ustrezno registracijo v skladu z veljavno zakonodajo,
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačano članarino (izjema so šolska kulturna društva, katerih člani ne
plačujejo članarine) in ostalo dokumentacijo, kot jo določa ZUJIK,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih
aktivnosti,
– da je predloženi program namenjen čim večjemu številu uporabnikov,
– vsako leto strokovni službi redno dostavljajo poročila o realizaciji programov z zahtevanimi dokazili in plan
aktivnosti za prihodnje leto,
– izvajajo ljubiteljsko kulturno dejavnost na neprofitni osnovi,
– izpolnjujejo kriterije iz tega pravilnika.
6. člen
Občina bo v okviru proračunskih možnosti za posamezno proračunsko leto v skladu z merili sofinancirala redno dejavnost
društev oziroma njihovih sekcij, ki zajemajo naslednje dejavnosti:
a) vokalno glasbeno dejavnost,
b) instrumentalno glasbeno dejavnost,
c) dejavnost gledaliških skupin,
d) dejavnost plesnih skupin,
e) dejavnost likovnih skupin,
f) fotografsko dejavnost,
g) dejavnost šolskih kulturnih društev v delu, ki presega vzgojno-izobraževalne programe,
h) jubileje društev,
i) organizacijo in izvedbo kulturnih prireditev ali projektov krajevnega pomena,
j) izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
k) kulturno dejavnost v drugih društvih, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost,
l) sodelovanje na občinskih, regijskih in državnih prireditvah ter na prireditvah v tujini,
m) založništvo (izdaja knjig, CD ipd.),
n) projekte in
o) nagrade
ter namenila sredstva za projekte, nagrade in tekmovanja.
III. POSTOPKI
7. člen
(1) Postopek oblikovanja in dodeljevanja finančnih sredstev izvajalcem poteka po naslednjem zaporedju:
a) imenovanje komisije za vodenje postopka javnega razpisa s strani župana,
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b)
c)
d)
e)
f)
g)

priprava in objava javnega razpisa za zbiranje predlogov izvajalcev,
zbiranje predlogov,
obravnava, ocenjevanje in potrditev prispelih predlogov,
sklep o izbiri programov in obveščanje predlagateljev o izbiri,
sklepanje pogodb,
spremljanje izvajanja pogodb in namenskega koriščenja sredstev iz proračuna.

(2) Razpisni rok se časovno prilagodi postopku priprave in sprejema občinskega proračuna ter pripravi letnega
programa kulture.
8. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– ime in naslov naročnika,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– področje dejavnosti sofinanciranja,
– navedbo upravičencev, ki se lahko prijavijo na razpis,
– navedbo pogojev, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci in njihovi programi/projekti,
– okvirno višino finančnih sredstev,
– določitev obdobja za porabo sredstev,
– razpisni rok,
– način dostave predlogov,
– informacijo o razpisni dokumentaciji,
– navedbo pooblaščene osebe za dajanje informacij,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
9. člen
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dejavnosti, ki so navedene v 6. členu tega pravilnika.
10. člen
(1) Pravico do sofinanciranja programov imajo izvajalci iz 5. člena tega pravilnika, ki so izbrani na podlagi vsakoletnega
javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani Občine Tabor in v občinskem glasilu Novice izpod Krvavice.
(2) Izvajalci, ki se prijavijo na razpis za dodelitev proračunskih sredstev, pošljejo svoje ponudbe v zaprti kuverti z oznako
»JAVNI RAZPIS: LJUBITELJSKA KULTURA ZA LETO 2021 – Ne odpiraj!« na naslov Občina Tabor, Tabor 21, 3304
Tabor.
(3) Po preteku roka za oddajo prijav komisija obravnava prispele vloge.
11. člen
Pri razdelitvi razpoložljivih sredstev se upoštevajo le vloge izvajalcev, ki so v celoti izpolnili pogoje, določene z razpisno
dokumentacijo. Izvajalec razpisa v roku petih dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste predlagatelje vlog, katerih vloge
niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok dopolnitve je petnajst dni.
12. člen
Izbor programov in postopek dodelitve finančnih sredstev za namene, navedene v 6. oziroma 9. členu tega pravilnika
izvede komisija, ki jo s sklepom imenuje župan in jo sestavljajo 3 člani, predstavniki občinske uprave. Župan izmed
članov komisije predlaga predsednika.
Član strokovne komisije ne more biti predstavnik ali član kandidata, ki kandidira na javnem razpisu.
13. člen
(1) Predlagatelje se o sofinanciranju programov obvesti v roku 8 dni po sprejeti odločitvi komisije.
(2) Z izvajalci programov se sklene letna pogodba o sofinanciranju izbranih programov. V pogodbi se opredeli izbran
program, višina in namen sofinanciranja, kot sledi iz tega pravilnika.
(3) O izvedbi sofinanciranih programov morajo izvajalci v pogodbenem roku predložiti poročilo.
14. člen
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V petnajstih dneh po prejemu pogodbe morajo izvajalci podpisani izvod pogodbe vrniti. Če podpisana pogodba s strani
izvajalca ni vrnjena v petnajstih dneh od izdaje pisnega poziva za podpis, se zadeva obravnava, kot da je izvajalec odstopil
od zahteve po sofinanciranju predloga programa.
15. člen
(1) Izvajalci programov so dolžni izvajati programe v skladu s tem pravilnikom in le za namene, kot so jim bili opredeljeni
v pogodbi.
(2) Občina lahko od izvajalcev programov zahteva vsa dokazila in podatke, ki so potrebni za vrednotenje izvajanja
dogovorjenih programov.
(3) V kolikor občina ugotovi nenamensko porabo sredstev s strani izvajalca, se sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta
sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonsko predpisanimi obrestmi.
16. člen
(1) Obrazce za prijavo na razpis pripravi strokovna služba in so v času razpisa na voljo na spletni strani Občine Tabor in
v sprejemni pisarni občine.
(2) Izvajalci morajo dati ponudbo svojih programov na predpisanih obrazcih in jim predložiti dokazila oziroma priloge,
ki jih zahtevajo obrazci.
IV. MERILA IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV DRUŠTEV NA PODROČJU KULTURNIH
DEJAVNOSTI
17. člen
(1) Društvo oz. sekcija se razvrsti v tisto kategorijo, v kateri izpolnjuje vse pogoje. Kombinacija dveh kategorij ni
možna, ne glede na to, da društvo oz. sekcija izpolnjuje določene pogoje iz ene kategorije in določene pogoje iz druge
kategorije.
(2) Če društvo oz. sekcija ne izpolnjuje pogojev nobene kategorije, se izključi iz financiranja do naslednjega
proračunskega leta, če do tedaj uspe izpolniti pogoje za uvrstitev v eno izmed kategorij.
(3) 1 vaja oz. strokovno srečanje obsega 2 šolski uri.
18. člen
SOFINANCIRANJE REDNE DEJAVNOSTI
VOKALNA GLASBENA DEJAVNOST
Skupine, ki izvajajo vokalno glasbeno dejavnost, se razporedijo v štiri kategorije.
MERILA IN KRITERIJI
KATEGORIJA
I.
II.
Maks. št. vaj/leto
Št. samostojnih koncertov na leto (skupno št. pesmi vseh
nastopajočih najmanj 14)
Skupno št. koncertnih in priložnostnih nastopov, od tega vsaj
polovica v lokalni skupnosti
Pripravljen program za koncert na nivoju lokalne skupnosti ali
širše
Število pesmi, pripravljenih za takojšnjo izvedbo na nivoju
lokalne skupnosti
Število novo naštudiranih pesmi v 1 letu (izvajane prvič ali
niso bile izvajane najmanj eno leto)
Udeležba na območni reviji pevskih zborov in predlog za
regijski ali državni nivo
Udeležba na območni reviji pevskih zborov
Korekcijski faktor glede na doseženo kategorijo (fK)

III.

IV.

100
2

60
1

50
-

20
-

6

5

4

1

da

da

-

-

7

6

5

3

8

7

5

2

da

-

-

-

1,2

da
0,9

da
0,6

0,3

(2) Vokalni skupini se na leto prizna maksimalno število vaj od 20 do 100, glede na uvrstitev v kategorijo, ki se
ovrednotijo s 50 točkami.
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(3) Skupina, ki šteje 25 in več članov, ima korekcijski faktor (fV) 1,0, letne materialne stroške v višini 2.000,00 točk ter
dodatne materialne stroške v višini 800 točk.
(4) Skupina, ki šteje 12 do 24 članov, ima korekcijski faktor (fV) 0,8, letne materialne stroške v višini 1.500 točk ter
dodatne materialne stroške v višini 600 točk.
(5) Skupina, ki šteje do 11 članov, ima korekcijski faktor (fV) 0,5, letne materialne stroške višini 700 točk ter dodatne
materialne stroške v višini 400 točk.
(6) Kot dodatni materialni stroški (DMS) se štejejo prijavnine na primerjalne prireditve in substituti ter stroški
korepetitorja ter se priznajo skupinam iz prve, druge in tretje kategorije.
(7) Način izračuna točk:
Število točk za vaje (50/75/100 vaj x 50 točk) se skupini korigira s faktorjem glede na velikost skupine (fV) in
korekcijskim faktorjem glede na doseženo kategorijo (fK). Materialni stroški (MS) in dodatni materialni stroški (DMS)
se skupini korigirajo samo s korekcijskim faktorjem glede na doseženo kategorijo (fK).
Št. točk = (50/75/100 vaj x 50 točk) x fV x fK + MS x Fk (+DMS)
INSTRUMENTALNA GLASBENA DEJAVNOST
Skupine, ki izvajajo instrumentalno glasbeno dejavnost se razporedijo v štiri kategorije:
MERILA IN KRITERIJI
KATEGORIJA
I.
II.
Maks. št. vaj/leto
70
60
Št. samostojnih koncertov na leto (skupno št. pesmi vseh
2
1
nastopajočih najmanj 14)
Skupno št. koncertnih in priložnostnih nastopov, od tega vsaj
6
5
polovica v lokalni skupnosti
Pripravljen program za koncert na nivoju lokalne skupnosti ali
da
da
širše
Število pesmi, pripravljenih za takojšnjo izvedbo na nivoju
7
6
lokalne skupnosti
Število novo naštudiranih pesmi v 1 letu (izvajane prvič ali
8
7
niso bile izvajane najmanj eno leto)
Udeležba na območni reviji in predlog za regijski ali državni
da
nivo
Udeležba na območni reviji
da
Korekcijski faktor glede na doseženo kategorijo (fK)
1,2
0,9

III.

IV.
50
-

20
-

4

2

-

-

5

3

5

2

-

-

da
0,6

0,3

(1) Instrumentalni skupini se na leto prizna maksimalno število vaj od 20 do 70, glede na uvrstitev v kategorijo, ki se
ovrednotijo s 50 točkami.
(2) Skupina, ki šteje 25 in več članov, ima korekcijski faktor (fV) 1,0, letne materialne stroške v višini 2.000,00 točk ter
dodatne materialne stroške v višini 800 točk.
(3) Skupina, ki šteje 12 do 24 članov, ima korekcijski faktor (fV) 0,8, letne materialne stroške v višini 1.500 točk ter
dodatne materialne stroške v višini 600 točk.
(4) Skupina, ki šteje do 11 članov, ima korekcijski faktor (fV) 0,5, letne materialne stroške višini 700 točk ter dodatne
materialne stroške v višini 400 točk.
(5) Kot dodatni materialni stroški (DMS) se štejejo prijavnine na primerjalne prireditve in substituti ter se priznajo
skupinam iz prve, druge in tretje kategorije.
(6) Način izračuna točk:
Število točk za vaje (50/60/70 vaj x 50 točk) se skupini korigira s faktorjem glede na velikost skupine (fV) in korekcijskim
faktorjem glede na doseženo kategorijo (fK). Materialni stroški (MS) in dodatni materialni stroški (DMS) se skupini
korigirajo samo s korekcijskim faktorjem glede na doseženo kategorijo (fK).
Št. točk = (50/60/70 vaj x 50 točk) x fV x fK + MS x fK + DMS x fK (+DMS)

GLEDALIŠKA DEJAVNOST
Skupine, ki izvaja gledališko dejavnost se razporedijo v 4 kategorije.
MERILA IN KRITERIJI
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KATEGORIJA
Maks. število vaj/leto
Št premiernih predstav v trajanju vsaj 60 minut/št.
ponovitev/leto v naslednjih 2 letih
Št. premier enodejanke/št. ponovitev/leto v naslednjih 2 letih

I.

II.

III.

IV.

70
1/4

60
1/2

50
1/1

20
-

1/4

1/2

1/1

-

Št. premier krajšega gledališkega dela/leto

-

-

1

1

Št. pripravljenih krajših priložnostnih nastopov: prizori/recitali
(vsaj 15 min)/leto za potrebe lokalne skupnosti
Št. pripravljenih krajših priložnostnih nastopov: prizori/recitali
(vsaj 15 min)/leto za sodelovanje v širšem slovenskem
prostoru
Udeležba na območni reviji gledaliških skupin in dosežek
kvalitete regijskega nivoja/2 leti
Udeležba na območni reviji gledaliških skupin/2 leti
Korekcijski faktor glede na doseženo kategorijo (fK)

-

-

2

1

-

-

2

1

da

-

-

-

1,2

da
0,9

da
0,6

0,3

(1)Vezna besedila in povezovanje prireditev se pri tem ne upoštevajo.
(2)Kriteriji veljajo tudi za muzikal.
(3) Gledališki skupini se na leto prizna maksimalno število vaj od 20 do 70, glede na uvrstitev v kategorijo, ki se
ovrednotijo s 50 točkami.
(4) Skupina, ki šteje 25 in več članov, ima korekcijski faktor (fV) 1,0, letne materialne stroške v višini 2.000,00 točk ter
dodatne materialne stroške v višini 800 točk.
(5) Skupina, ki šteje 12 do 24 članov, ima korekcijski faktor (fV) 0,8, letne materialne stroške v višini 1.500 točk ter
dodatne materialne stroške v višini 600 točk.
(6) Skupina, ki šteje do 11 članov, ima korekcijski faktor (fV) 0,5, letne materialne stroške višini 700 točk ter dodatne
materialne stroške v višini 400 točk.
(7) Kot dodatni materialni stroški (DMS) se štejejo prijavnine na primerjalne prireditve in substituti ter se priznajo
skupinam iz prve, druge in tretje kategorije.
(8) Način izračuna točk:
Število točk za vaje (20/40/50/70 vaj x 50 točk) se skupini korigira s faktorjem glede na dosežene kategorijo (fK).
Materialni stroški (MS) se skupini korigirajo s korekcijskim faktorjem glede na doseženo kategorijo (fK).
Št. točk = (20/40/50/70 vaj x 50 točk) x fK + MS x fK (+DMS)
PLESNA DEJAVNOST
Skupine, ki izvajajo plesno dejavnost se razporedijo v 4 kategorije.
MERILA IN KRITERIJI
KATEGORIJA
Maks. število vaj/leto
Št. samostojnih prireditev v trajanju najmanj 60 minut/leto
Št. priložnostnih nastopov v lokalnem okolju ali širše/leto
Število pripravljenih koreografij za takojšnjo izvedbo/leto
Vsakoletna udeležba na območnem srečanju plesnih skupin
Dosežek kvalitete regijskega srečanja plesnih skupin/2 leti oz.
udeležba na predtekmovanjih
Korekcijski faktor glede na doseženo kategorijo (fK)

I.

II.

III.

IV.

70
2
6
7
da
da

60
1
5
6
da
-

50
4
5
da
-

20
1
3
-

1,2

0,9

0,6

0,3

(1) Plesni skupini se na leto prizna maksimalno število vaj od 20 do 70, glede na uvrstitev v kategorijo, ki se ovrednotijo
s 50 točkami.
(2) Skupina, ki šteje 25 in več članov, ima korekcijski faktor (fV) 1,0, letne materialne stroške v višini 2.000,00 točk ter
dodatne materialne stroške v višini 800 točk.
(3) Skupina, ki šteje 12 do 24 članov, ima korekcijski faktor (fV) 0,8, letne materialne stroške v višini 1.500 točk ter
dodatne materialne stroške v višini 600 točk.
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(4) Skupina, ki šteje do 11 članov, ima korekcijski faktor (fV) 0,5, letne materialne stroške višini 700 točk ter dodatne
materialne stroške v višini 400 točk.
(5) Kot dodatni materialni stroški (DMS) se štejejo prijavnine na primerjalne prireditve in substituti ter se priznajo
skupinam iz prve, druge in tretje kategorije.
(6) Način izračuna točk:
Število točk za vaje (20/30/40/50 vaj x 50 točko) se skupini korigira s faktorjem glede na velikost skupine (fV) in
korekcijskim faktorjem glede na doseženo kategorijo (fK). Materialni stroški (MS) se skupini korigirajo samo s
korekcijskim faktorjem glede na doseženo kategorijo (fK).
Št. točk = (20/30/40/50 vaj x 50 točk) x fV x fK + MS x fK (+DMS)
LIKOVNA DEJAVNOST
Skupine, ki izvajajo likovno dejavnost se razporedijo v 4 kategorije.
MERILA IN KRITERIJI
KATEGORIJA
Št. skupinskih razstav/leto (10 razl. slik, od tega 6 novih)
Št. samostojnih razstav/leto (14 razl. slik, od tega 10 novih)
Število organiziranih razstav drugih avtorjev v avli občinske
stavbe ali likovnih delavnic/leto
Udeležba na območni likovni koloniji JSKD
Udeležba na strokovnih izobraževanjih
Korekcijski faktor glede na doseženo kategorijo (fK)

I.

II.

III.

IV.

4
3
2

2
2
2

1
1
1

0
1
1

da
3
1,2

da
2
0,9

1
0,6

0
0,3

(1) Priprava scen za prireditve se ne upošteva.
(2) Likovni skupini se na leto prizna maksimalno 50 strokovnih srečanj, ki se ovrednotijo s 50 točkami.
(3) Skupina, ki šteje 25 in več članov, ima korekcijski faktor (fV) 1,0, letne materialne stroške v višini 2.000,00 točk ter
dodatne materialne stroške v višini 800 točk.
(4) Skupina, ki šteje 12 do 24 članov, ima korekcijski faktor (fV) 0,8, letne materialne stroške v višini 1.500 točk ter
dodatne materialne stroške v višini 600 točk.
(5) Skupina, ki šteje do 11 članov, ima korekcijski faktor (fV) 0,5, letne materialne stroške višini 700 točk ter dodatne
materialne stroške v višini 400 točk.
(6) Kot dodatni materialni stroški (DMS) se štejejo prijavnine na primerjalne prireditve in substituti ter se priznajo
skupinam iz prve, druge in tretje kategorije.
(6) Način izračuna točk:
Število točk za strokovna srečanja (50 strokovnih srečanj x 50 točk) se skupini korigira s faktorjem glede na velikost
skupine (fV) in korekcijskim faktorjem glede na doseženo kategorijo (fK). Materialni stroški (MS) se skupini korigirajo
samo s korekcijskim faktorjem glede na doseženo kategorijo (fK).
Št. točk = (50 strokovnih srečanj x 50 točk) x fV x fK + MS x fK (+DMS)
FOTOGRAFSKA DEJAVNOST
Skupine, ki izvajajo fotografsko dejavnost se razporedijo v 4 kategorije.
MERILA IN KRITERIJI
KATEGORIJA
I.
Št. skupinskih razstav/leto (vsaj 5 fotografij)
4
Št. samostojnih razstav/leto (vsaj 20 fotografij)
3
Število razstav drugih avtorjev v avli občinske stavbe ali
2
fotografskih delavnic/leto
Udeležba na strokovnih izobraževanjih
3
Korekcijski faktor glede na doseženo kategorijo (fK)
1,2

II.

III.

IV.

2
2
2

1
1
1

1
1

2
0,9

1
0,6

0
0,3

(1)Priprava scen za prireditve se ne upošteva.
(2) Fotoskupini se na leto prizna maksimalno 20 strokovnih srečanj, ki se ovrednotijo s 50 točkami.
(3) Skupina, ki šteje 25 in več članov, ima korekcijski faktor (fV) 1,0, letne materialne stroške v višini 2.000,00 točk ter
dodatne materialne stroške v višini 800 točk.
(4) Skupina, ki šteje 12 do 24 članov, ima korekcijski faktor (fV) 0,8, letne materialne stroške v višini 1.500 točk ter
dodatne materialne stroške v višini 600 točk.
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(5) Skupina, ki šteje do 11 članov, ima korekcijski faktor (fV) 0,5, letne materialne stroške višini 700 točk ter dodatne
materialne stroške v višini 400 točk.
(6) Kot dodatni materialni stroški (DMS) se štejejo prijavnine na primerjalne prireditve in substituti ter se priznajo
skupinam iz prve, druge in tretje kategorije.
(7) Način izračuna točk:
Število točk za strokovna srečanja (20 strokovnih srečanj x 50 točk) se skupini korigira s faktorjem glede na velikost
skupine (fV) in korekcijskim faktorjem glede na doseženo kategorijo (fK). Materialni stroški (MS) se skupini korigirajo
samo s korekcijskim faktorjem glede na doseženo kategorijo (fK).
Št. točk = (50 strokovnih srečanj x 50 točk) x fV x fK + MS x fK (+DMS)
DEJAVNOST ŠOLSKEGA KULTURNEGA DRUŠTVA
Šolsko kulturno društvo mora za financiranje po tem pravilniku izpolnjevati naslednje kriterije:
(1) Skupina mora v sezoni imeti najmanj 5 nastopov v trajanju minimalno 15 minut.
(2) Skupina mora imeti pripravljen program za potrebe izvajanja na območju lokalne skupnosti.
(3) Skupina prejme za delovanje 250 točk.
(4) Če skupina izvede nastop v okviru šolskih dejavnosti, le-ta ni predmet sofinanciranja.
19. člen
JUBILEJI DRUŠTEV IN SKUPIN
Jubileji kulturnih društev in skupin v okviru društva se ovrednotijo od 10 let naprej s 1.000 točkami za vsako desetletno
delovanje. Upoštevajo se obletnice, ki so mnogokratnik števila 10, od 25 obletnice naprej pa mnogokratnik števila 5.
20. člen
ORGANIZACIJA IN IZVEDBA PRIREDITEV KRAJEVNEGA POMENA
(1) S 400 točkami se ovrednotijo proslave, ki jih društvo organizira in izvede v kraju ob kulturnem in občinskem prazniku,
prireditve krajevnega pomena ali tradicionalne prireditve v dogovoru/na zaprosilo občine.
(2) Z 800 točkami se ovrednoti prireditev krajevnega pomena ali tradicionalna prireditev, ki jo organizira in izvede
društvo s svojim programom v kraju, na kateri sodeluje najmanj 5 nastopajočih skupin (iz lokalne skupnosti ali širše) iste
dejavnosti. Priznata se največ 2 takšni prireditvi na leto.
21. člen
SOFINANCIRANJE PROJEKTOV
Posebni projekti niso predmet aktivnosti, ki jih mora društvo izvesti v okviru redne dejavnosti. Projekt mora imeti za
Občino Tabor kulturni, umetniški, zgodovinski značaj ipd. in mora biti izveden kot projekt ljubiteljske kulturne dejavnosti
in ne marketinško.
Prednost imajo projekti, ki imajo za občino večji pomen, npr.:
- Enotne obleke: nakup enotnih oblek se sofinancira pod pogojem, da obleke ostanejo v lasti društva in se za druge
namene ne uporabljajo. Sofinancirajo se skupini, ki deluje najmanj 10 let in izpolnjuje zahteve ene izmed
kategorij za svojo dejavnost. Pravico do sofinanciranja lahko skupina uveljavlja pod navedenimi pogoji vsakih
10 let. V enem proračunskem letu se lahko nabava oblek sofinancira le eni skupini. Prednost imajo tisti, katerih
oblačila so najstarejša.
- Instrumenti: nakup instrumentov se sofinancira pod pogojem, da instrumenti ostanejo v lasti društva in se za
druge namene ne uporabljajo. Sofinancirajo se skupini, ki deluje najmanj 10 let in izpolnjuje zahteve ene izmed
kategorij za svojo dejavnost. Pravico do sofinanciranja lahko skupina uveljavlja pod navedenimi pogoji vsakih
10 let. V enem proračunskem letu se lahko nabava instrumentov sofinancira le eni skupini. Prednost ima tista
skupina, ki s strani občine najdlje ni prejela sredstev za nakup instrumentov.
- Avdio in video snemanja: do sofinanciranja je upravičena skupina ali društvo, ki po oceni ocenjevalne komisije
z izjemno kakovostjo ljubiteljsko kulturo Občine Tabor lahko predstavlja v širšem medijskem okolju. V enem
letu se sofinancira največ en projekt. Prednost ima kakovost programa in snemalnega gradiva.
- Gostovanja v tujini: se sofinancirajo, če so namenjena zgolj promociji Občine Tabor in Slovenije. Če so
organizirana na željo drugih, se financirajo iz sredstev organizatorja.
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22. člen
NAGRADE IN TEKMOVANJA
(1) Za posebne dosežke se skupinam v okviru društev za dosežene izjemne rezultate na regijskih, državnih in mednarodnih
tekmovanjih v tujini prizna 700 točk za doseženo 1.mesto, 600 točk za doseženo 2. mesto, 500 točk za doseženo 3. mesto
in dodatnih 200 točk za posebna priznanja.
(2) Za sodelovanje na mednarodnih festivalih v tujini se skupinam prizna 1.000 točk za posamezno udeležbo.
(3) Če sekcija na posameznem tekmovanju doseže uvrstitev v kategorijo bronastega, srebrnega, zlatega ali posebnega
priznanja, se upošteva dosežek z največ točkami.
STATUS PRAVNE OSEBE ZASEBNEGA PRAVA V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU KULTURE
(1) Kulturnim društvom, ki imajo status pravne osebe zasebnega prava v javnem interesu na področju kulture, se prizna
300 točk.
24. člen
POROČANJE IN DOLŽNOSTI
(1) Vsako društvo poroča strokovni službi občinske uprave o delu dejavnosti društva na posebnih obrazcih. Poročilo odda
enkrat letno, to je najkasneje do 31. januarja za preteklo leto. Poročilu morajo biti priložene vse zahtevane priloge, ki jih
strokovna služba uporabi pri vrednotenju programov.
(2) Društvom se za redno dejavnost nakazujejo sredstva 2-krat letno in sicer prva polovica do 30.06. in druga do 30.12. v
letu.
25. člen
Vrednost posameznih programov je izražena v točkah. Vrednost točke se določi za vsako leto posebej.
26. člen
ZAČASNO SOFINANCIRANJE
(1) Do sklenitve pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPK se lahko programi kulture sofinancirajo na osnovi pogodbe o
začasnem sofinanciranju. Pogodba se lahko sklene samo z izvajalci LPK, ki so imeli enake dejavnosti sofinancirane že v
preteklem koledarskem letu in so vložili zahtevo po začasnem sofinanciranju.
(2) Pogodba določi način in višino sofinanciranja dejavnosti. Višina začasnega sofinanciranja skupaj ne sme preseči ene
tretjine pogodbenega zneska, ki ga je izvajalec prejel za svoje dejavnosti iz prvega odstavka tega člena v preteklem letu.
(3) Po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPK za tekoče koledarsko leto se že nakazana sredstva poračunajo.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha Pravilnik o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Tabor (URL
RS, št. 79/2001, Spremembe in dopolnitve Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Tabor (URL RS, št.
137/2004 in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti iz
Proračuna Občine Tabor (URL RS, št. 74/2007).
(2) Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se uveljavljajo po enakem postopku, kot velja za njegov sprejem.
28. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Občine Tabor.

Številka: 610-1/2020
Tabor, dne 21. 12. 2020

ŽUPAN OBČINE TABOR
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 14. redni seji dne 21. 12. 2020 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje
Občine Tabor za leto 2021
1. člen
Letna vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Tabor v letu 2021 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. 2021 in se objavi v Uradnih objavah Občine Tabor.

Številka: 4221-17/2020
Tabor, 21. 12. 2020

ŽUPAN OBČINE TABOR
Marko Semprimožnik, l.r.
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VSEBINA
• JAVNI RAZPIS za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne
dežurne pogrebne službe in pokopališke dejavnosti v Občini Tabor
• RAZPIS za zbiranje predlogov prejemnikov priznanj Občine Tabor
• JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini Tabor za leto
2021
• JAVNI RAZPIS za sofinanciranje socialno varstvenih programov in programov s področja družbenih dejavnosti
v Občini Tabor za leto 2021
• JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov športa v Občini Tabor za leto 2021
• JAVNI POZIV za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Tabor za leti 2020 in 2021

Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor, objavlja na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list
RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 in 57/11), 4. in 6. člena Odloka o pokopališkem redu v Občini
Tabor (Uradne objave Občine Tabor, št. 5/2020) in 4. člena Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za
opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Tabor (Uradne objave
Občine Tabor, št. 8/2020)

JAVNI RAZPIS
ZA PODELITEV KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE OBVEZNE OBČINSKE
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 24-URNE DEŽURNE POGREBNE SLUŽBE IN
POKOPALIŠKE DEJAVNOSTI V OBČINI TABOR
1. Naročnik (koncedent): Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor
2. Predmet razpisa: Predmet izvajanja gospodarske javne službe oz. koncesije je:
• 24-urna dežurna služba pogrebne dejavnosti, ki je obvezna občinska gospodarska javna služba in obsega vsak prevoz
pokojnika od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije
pokojnika, odvzema organov oz. drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne
službe, vključno z uporabo le-teh.
• Pokopališka dejavnost, ki obsega urejanje in upravljanje pokopališč in je izbirna lokalna javna služba in obsega
naloge:
- vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču (skrbi za urejenost, red, čistočo in vzdrževanje
pokopališča in pokopaliških objektov; določa mesto, datum in uro pokopa, glede na predhodni dogovor z
naročnikom pogreba oziroma izbranim izvajalcem pogrebne dejavnosti; vodi evidenco o grobovih in
pokopih in mesečno obvešča občino; organizira in nadzira dela na pokopališču);
- urejanje zelenic, urejanje in obrezovanje dreves, grmovnic in žive meje, vzdrževanje poti, vzdrževanje
grobov posebnega pomena, vzdrževanje opuščenih grobov, nadzor nad izvajanjem kamnoseških in ostalih
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-

del na grobovih v skladu z najemno pogodbo in načrtom pokopališča, nadzor nad ustreznim in rednim
vzdrževanjem grobov v skladu z najemno pogodbo;
storitve oddaje mrliških vežic v najem;
storitev grobarjev in storitve pokopališko pogrebnega moštva (služba za izkop in zasutje ter prvo ureditev
groba, pokop/prekop/prenos posmrtnih ostankov …);
sprejem prijave, uskladitev časa in načina pogrebne slovesnosti / pokopa/ prekopa, obveščanje javnosti na
oglasni deski pokopališča;
priprava programa vzdrževanja pokopališča in izvajanje investicije in investicijskega vzdrževanja;
izdajanje soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališč;
izvajanje drugih nalog skladno z zakonom, ki ureja pokopališko in pogrebno dejavnost, podzakonskimi
predpisi in tem odlokom.

Območje opravljanja predmetnih dejavnosti je območje Občine Tabor in območje pokopališča Tabor.
3. Trajanje koncesijske dejavnosti: Koncesija se podeli za obdobje 5 let od podpisa koncesijske pogodbe in jo je možno
podaljšati še za enako obdobje na podlagi 11. člena Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje
obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Tabor.
4. Pogoji ponudnika: Ponudnik je lahko fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje:
• da je registriran za opravljanje pogrebne dejavnosti in ima, če je pravna oseba, dejavnost vpisano v ustanovitveni
akt,
• da ima zaposleni najmanj dve osebi,
• da ima najmanj eno posebno vozilo za prevoz pokojnikov, ki se uporablja izključno v te namene,
• da ima najmanj en hladilni prostor za pokojnika,
• da ima najmanj eno transportno krsto,
• da zagotovi ustrezno zaščito zaposlenih v zvezi s higienskimi in zaščitnimi postopki pri ravnanju s pokojniki,
• da ima poravnane davke in prispevke,
• da ni v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali likvidacije in v zadnjih šestih mesecih od objave
javnega razpisa ni imel blokiranega transakcijskega računa,
• da prevzame odgovornost za tveganje in škodo, ki bi jo z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem koncesije lahko
povzročil tretji osebi,
• da ravna v skladu s pokopališkim redom in drugimi predpisi občine,
• da izpolnjuje druge pogoje, ki jih zahteva veljavna zakonodaja in predloži dokazila, da ima potrebna znanja,
izkušnje, sredstva za izvajanje razpisane javne službe.
V kolikor ponudnik nastopa v razpisu s podizvajalci, veljajo za podizvajalce enaki pogoji in kriteriji kot za glavnega
ponudnika.
5. Prevzem razpisne dokumentacije: Celotna razpisna dokumentacija s prilogami je na voljo na spletni strani naročnika
na http://www.obcina-tabor.si/.
6. Izdelava ponudbe: Ponudniki morajo vse dokumente skrbno pregledati in izpolniti vse obrazce razpisne
dokumentacije. Vsi dokumenti morajo biti na mestih, kjer je to označeno, podpisani s strani pooblaščene osebe in
žigosani z žigom ponudnika. Morebitne popravke mora ponudnik opremiti z žigom in podpisom svoje pooblaščene
osebe. Vsi listi ponudbene dokumentacije morajo biti zloženi po vrstnem redu, kot je naveden v razpisni
dokumentaciji. Vzorec pogodbe mora biti s strani ponudnika parafiran in žigosan. Razpisna dokumentacija vsebuje
naslednje obrazce:
- Prijava (OBR-1);
- Izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-2);
- Izjava o finančni in poslovni sposobnosti (OBR-3);
- Izjava o nekaznovanosti (OBR-4);
- Izjava o zavarovanju odgovornosti (OBR-5);
- Reference (OBR-6);
- Ponudba cen in koncesnina (OBR-7);
- Vzorec koncesijske pogodbe (OBR-8).
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7. Vprašanja ponudnikov: Ponudniki lahko dobijo informacije v zvezi z izdelavo ponudbe in pojasnila k razpisni
dokumentaciji na osnovi pisnih vprašanj po elektronski pošti na naslovu info@obcina-tabor.si.
Komunikacije s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino razpisa za podelitev koncesije v zvezi s pripravo ponudbe
potekajo samo preko navedenega e-naslova.
Pred pripravo ponudbe si ponudnik lahko ogleda pokopališče, notranjost mrliške vežice in vso pripadajočo
infrastrukturo, če se predhodno najavi na info@obcina-tabor.si.
8. Sprememba razpisne dokumentacije: Naročnik si pridržuje pravico spremeniti razpisno dokumentacijo na lastno
pobudo ali kot odgovor na zahtevana pojasnila najkasneje pet dni pred rokom za predložitev ponudb. V primeru večjih
sprememb ali dopolnitev razpisne dokumentacije bo naročnik, glede na obseg in vsebino sprememb, po potrebi
ustrezno podaljšal rok za predložitev ponudb. Vsi dodatki, spremembe in pojasnila kot odgovori na pisna vprašanja
ponudnikov, ki jih bo sprejel naročnik, so sestavni del razpisne dokumentacije in so obvezujoči za vse ponudnike.
Ponudbe, ki ne bodo upoštevale celotne razpisne dokumentacije in vse dodatkov, bodo štete za nepravilne in bodo
izločene.
9. Postopek za oddajo ponudbe: ponudnik odda ponudbo v zapečateni kuverti z napisom: »Ponudba: 24-urna dežurna
služba in pokopališka dejavnost – NE ODPIRAJ«. Ponudniki oddajo ponudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali
osebno na naslov Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor. Ponudba se šteje za pravočasno, če je prispela na naslov do
srede, 17. 2. 2021, do 12. ure.
10. Spremembe ali umik ponudbe: Ponudnik sme umakniti ponudbo, jo dopolniti ali zamenjati do poteka roka za
predložitev ponudbe, pod pogojem, da je poslal naročniku pred skrajnim rokom za oddajo ponudb v pisni obliki
obvestilo o spremembi ali umiku ponudbe. Obvestilo ponudnika o umiku ali spremembi se mora pripraviti, zapečatiti,
označiti in dostaviti v skladu z zahtevami, kot se to zahteva v razpisni dokumentaciji z osnovno ponudbo z oznako
»Sprememba« ali »Umik«. V kolikor bo ponudnik ponudil spremembo ponudbe v nasprotju z določili razpisnih
pogojev, bo njegova ponudba ocenjena kot nepravilna. Po poteku roka za predložitev ponudbe ponudnik ne more več
spremeniti oddane ponudbe, jo dopolniti ali nadomestiti z novo, naročnik pa je ne sme prevzeti. Izključno naročnik
sme, v soglasju s ponudnikom, popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu ponudb, po zaključenem
postopku odpiranja ponudb, lahko pa tako ponudbo zavrne.
11. Odpiranje ponudb: Strokovna komisija, ki jo imenuje naročnik, bo opravila javno odpiranje ponudb v petek, 19. 2.
2021, ob 8. uri preko videokonference, ne glede na to, ali so pooblaščeni predstavniki ponudnikov navzoči ali ne. V
videokonferenco bodo vključeni le tisti, ki se bodo za udeležbo javnega odpiranja ponudb prijavili do roka za oddajo
ponudb. Navzoči predstavniki ponudnikov pred začetkom javnega odpiranja posredujejo strokovni komisiji pisna
pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju. Samo predstavniki, ki bodo predložili pooblastila, imajo pravico
dajati pripombe v postopku odpiranja ponudb.
Strokovna komisija bo najprej izločila vse nepravočasne in nepravilno prispele ponudbe in jih neodprte vrnila
ponudnikom. Nato bo odpirala ovojnice, ki so označene z »Umik« in bo vse ponudbe, ki imajo sprejemljivo obvestilo,
vrnila neodprte ponudnikom. Pri odpiranju ponudb bodo objavljeni osnovni podatki o ponudniku in merilo. Zahtevani
dokumenti za ugotavljanje usposobljenosti in sposobnosti ponudnikov se bodo preverjali v postopku ocenjevanja
ponudb. O odpiranju ponudb bo komisija sproti sestavljala zapisnik. Po en izvod zapisnika prejmejo navzoči
predstavniki takoj po odpiranju na svoj e-naslov, ostali ponudniki, ki na odpiranju niso bili prisotni, pa ga prejmejo
po pošti najkasneje v treh dneh po odpiranju ponudb.
12. Ugotavljanje usposobljenosti ponudnika: Strokovna komisija bo glede na podane izjave in dokazila ugotovila, ali
ponudnik izpolnjuje vse zahtevane pogoje za izvajanje predmetne dejavnosti.
13. Ocenjevanje ponudb:
Merilo za izbor koncesionarja je ekonomsko najugodnejša ponudba.
Ponudbe bodo ocenjene glede na merili »najnižja skupna ponujena cena izvajanja storitev, ki je predmet koncesije
(brez DDV)« in »najvišji ponujen odstotek koncesijske dajatve«.
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Število točk se določi kot vsota skupne ponujene cene izvajanja storitev, ki je predmet koncesije in se izračuna kot
vsota ponujenih cen posameznih storitev pogrebne in pokopališke dejavnosti in ponujenega odstotka koncesijske
dajatve, kot je navedeno v obrazcu Ponudba cen in koncesnina (OBR-7), (seštevek meril pod M1, M2 in M3).
M = M1 + M2 + M3
Naročnik bo ocenil skupno ponujeno ceno ponudnika, upoštevajoč sledeča merila:
•

M1: Pogrebna dejavnost – ponujena cena izvajanja storitev 24-urne dežurne službe
Ponudnik izračuna lastno predračunsko ceno storitve 24-urne dežurne službe v skladu z Uredbo o metodologiji za
oblikovanje cen 24-urne dežurne službe, zlasti njenega 6. člena, ob upoštevanju načrtovanih količin. Kandidati
upoštevajo količino 1.
Ponudnik, ki bo ponudil najnižjo ceno pogrebne dejavnosti prejme 80 točk, ostali ponudniki pa dobijo točke po
formuli: M1 = (Cmin(pogr.) / C(pogr.)) ×80. Upošteva se cena na dve decimalni mesti natančno.

•

M2: Pokopališka dejavnost
Ponujena cena za izvajanje pokopališke dejavnosti se izračuna kot seštevek cen storitve grobarjev in cen storitve
pokopališko pogrebnega moštva.
Ponudnik, ki bo ponudil najnižjo ceno pokopališke dejavnosti prejme 80 točk, ostali ponudniki pa dobijo točke po
formuli: M2 = (Cmin(pokop.) / C(pokop)) ×80. Upošteva se cena na dve decimalni mesti natančno.

•

M3: Odstotek koncesijske dajatve
Pri tem merilu se upošteva ponujen odstotek koncesijske dajatve za pokopališko dejavnost.
Ponudnik, ki bo ponudil najvišji odstotek koncesijske dajatve prejme 20 točk, ostali ponudniki pa dobijo točke po
formuli: M3 = (P / Pmax) × 20. Upošteva se celo število.
Posamezne oznake v formuli pomenijo:
M = število točk
M1 = merilo 1
M2 = merilo 2
M3 = merilo 3
C(pogr.) = skupna ponudbena cena za pogrebno dejavnost
Cmin(pogr.) = najnižja skupna ponudbena cena za pogrebno dejavnost
C(pokop.) = skupna ponudbena cena za pokopališko dejavnost
Cmin(pokop.) = najnižja skupna ponudbena cena za pokopališko dejavnost
P = ponujen odstotek koncesijske dajatve v %
Pmax = najvišji ponujen odstotek koncesijske dajatve
Najugodnejši ponudnik je tisti z največjim M. V kolikor dva ali več ponudnikov dosežejo enako vrednost M, bo
naročnik izbral ponudnika ponudbe, ki je prispela prej.
V obrazcu Ponudba cen in koncesnina (OBR-7) je upoštevana količina 1. Ni nujno, da bodo storitve v času trajanja
koncesijskega razmerja dosegale take količine oziroma realizacijo. Možna so tudi bistvena odstopanja. Koncesionar
bo plačila prejemal neposredno od naročnikov storitev javnih služb glede na dejansko izvedene storitve.
V kolikor bo več ponudnikov dobilo enako število točk, se bo izbor koncesionarja izvedel s pogajanji.
Postopek razpisa vodi komisija, ki jo je imenoval naročnik. O izbiri koncesionarja odloči naročnik z upravno odločbo.
Razpis je veljaven, v kolikor do poteka razpisnega roka prispe vsaj ena pravočasna in pravilno opremljena ponudba.
Razpis je uspešen, v kolikor je vsaj ena ponudba popolna v vseh pogojih.
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V kolikor bo razpis uspešen, bo veljavne ponudbe preučila in ocenila komisija ter podala predlog izbire koncesionarja
najkasneje v 25. dneh po odpiranju ponudb. O izbiri koncesionarja bodo ponudniki obveščeni najkasneje v 8. dneh po
sprejemu odločitve naročnika.
Naslednji dan po pravnomočnosti odločbe o izbiri koncesionarja bo koncedent podpisal pogodbo in jo poslal
koncesionarju. Koncesionar mora v roku 15 dni po prejemu koncesijske pogodbe zavarovati odgovornost za škodo,
ki bo jo povzročil z nevestnim opravljanjem javne službe in za škodo, ki bi jo povzročile pri njem zaposlene osebe
uporabnikom ali drugim osebam in predložiti koncedentu v vednost kopijo zavarovalne police.

Številka: 430-5/2021-2
Datum: 28. 1. 2021
OBČINA TABOR
župan Marko Semprimožnik, l.r.

Na podlagi 5. člena Statuta Občine Tabor (Ur. l. RS, št. 120/06, 51/2010, 60/2015, Uradne objave Občine Tabor, št.
3/2018), Odloka o istovetnostnih simbolih Občine Tabor (Uradni list RS, št. 64/00 in 16/05) in Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o istovetnostnih simbolih Občine Tabor (Uradne objave Občine Tabor, št. 1/2019) Občina Tabor

RAZPISUJE ZBIRANJE PREDLOGOV PREJEMNIKOV
PRIZNANJ OBČINE TABOR
Kriteriji
Občani posamezniki oz. skupina občanov lahko predlaga posameznika ali skupino po naslednjih kriterijih:
1. Častni občan oz. častna občanka ima pomen priznanja za življenjsko delo posameznika.
Priznanje častni občan oz. častna občanka je najvišje častno priznanje Občine Tabor, ki se podeljuje posameznikom oz.
posameznicam (v nadaljevanju: posameznik) za njihovo življenjsko vlogo v razvoju, ugledu in uveljavitvi Občine Tabor.
Življenjska vloga posameznika, ki prejme to najvišje občinsko priznanje, je vezana na izjemne osebno-spominskotrajnostne dosežke na področjih kulture, prosvete, znanosti, gospodarstva, športa in rekreacije, naravovarstva,
humanitarnih dejavnosti ter na vseh tistih področjih, kjer se dosežek posameznika lahko izkazuje z namenom podeljevanja
najvišjega občinskega priznanja.
Priznanje častni občan oz. častna občanka se lahko podeli občanu oziroma prebivalcu Občine Tabor ali od drugod, vendar
največ en primer na leto.
Imenovano najvišje priznanje obsega listino v velikosti F = (najmanj) A3 v mapi, kovinski grb Občine Tabor v šatulji ter
kovinsko priponko, na kateri je poleg odtisnjenega občinskega grba še naziv priznanja častni občan oz. častna občanka
ter ime in priimek dobitnika tega častnega naziva. Vsi predmeti tega priznanja morajo vsebovati izključno barve in
elemente, ki so značilni za istovetnostne simbole Občine Tabor.
2. Priznanje Občine Tabor ima pomen priznanja za dosežke v zadnjem letu in preteklem obdobju.
Priznanje Občine Tabor je po rangu drugo najvišje občinsko priznanje. To priznanje se podeljuje posameznikom ali
skupinam oziroma organizacijam, ki so dosegle velike uspehe in dosežke v zadnjem letu ali preteklem obdobju na
različnih področjih življenja in bivanja v Občini Tabor. S temi dejanji so utrdili medsebojno razumevanje in vplivali na
splošen razvoj, blaginjo in ugled Občine Tabor.
Priznanje Občine Tabor se podeljuje izjemoma največ v treh primerih letno, občanom in prebivalcem oziroma
organizacijam iz Občine Tabor ali od drugod.
Imenovano drugo najvišje priznanje obsega listino v velikosti F = (najmanj) A3 v mapi, kovinski grb Občine Tabor v
šatulji ter kovinsko priponko, na kateri je poleg odtisnjenega občinskega grba še naziv priznanja ter ime in priimek oz.
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naziv dobitnika tega častnega naziva. Vsi predmeti tega priznanja morajo vsebovati izključno barve in elemente, ki so
značilni za istovetnostne simbole Občine Tabor.
3. Plaketa Občine Tabor ima pomen priznanja za pomembne enkratne dosežke na različnih področjih ustvarjalnosti ali
panogah v zadnjem letu ali preteklem obdobju. Tretje najvišje občinsko priznanje predstavlja zlata plaketa Občine Tabor,
srebrna plaketa Občine Tabor ali bronasta plaketa Občine Tabor, ki se podeljuje glede na rangiranje dosežkov v smislu
olimpijskega zaporedja žlahtnosti odličja. To priznanje je namenjeno posameznikom, skupinam ali organizacijam, ki so
v zadnjem letu in krajšem preteklem obdobju dosegli na različnih področjih in panogah uspehe, ki imajo značaj
ponovljivosti in stopnjevanja in priznanje plakete omogoča nagrajevanje preteklih uspehov in spodbudo za prihodnost.

Priznanje zlata plaketa Občine Tabor, srebrna plaketa Občine Tabor in bronasta plaketa Občine Tabor se podeljuje največ
v treh primerih letno, ne glede na vrsto plakete, občanom in prebivalcem oziroma organizacijam iz Občine Tabor ali od
drugod.
Imenovano tretje najvišje priznanje obsega listino v velikosti F = (najmanj) A3 v mapi, kovinski grb Občine Tabor v
šatulji ter kovinsko priponko, na kateri je poleg odtisnjenega občinskega grba še naziv priznanja ter ime in priimek oz.
naziv dobitnika tega občinskega priznanja. Vsi predmeti tega priznanja morajo vsebovati izključno barve in elemente, ki
so značilni za istovetnostne simbole Občine Tabor.
Oblika vloge
Obrazec predloga za podelitev občinskega priznanja Občine Tabor najdete na spletni strani Občine Tabor:
http://www.obcina-tabor.si/.
Predložitev vloge
Predlogi se pošljejo ali osebno dostavijo na Občino Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor, v zaprti kuverti s pripisom
»OBČINSKA PRIZNANJA«. Zadnji rok za oddajo je sreda, 17. februarja 2021, do 12. ure. Predlogi, ki bodo
prispeli po navedenem datumu, ne bodo upoštevani.

Številka: 094-1/2021
Datum: 28. 1. 2021
KOMISIJA ZA MANDATNA
VPRAŠANJA VOLITVE IN IMENOVANJA
predsednik Mihael Centrih, l. r.

Na podlagi 2. člena Pravilnika o sofinanciranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini Tabor
(Uradne objave Občine Tabor, št. 8/2020), Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN DEJAVNOSTI NA PODROČJU
LJUBITELJSKE KULTURE V OBČINI TABOR ZA LETO 2021
1. Predmet javnega razpisa
so finančna sredstva in proračuna Občine Tabor za leto 2021 za financiranje naslednjih programov in področij, ki se
ne sofinancirajo iz drugih proračunskih postavk:
- vokalna glasbena dejavnost,
- instrumentalna glasbena dejavnost,
- gledališka dejavnost,
- plesna dejavnost,
- likovna dejavnost,
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-

fotografska dejavnost,
dejavnost šolskega kulturnega društva,
jubileji društev in skupin,
organizacija in izvedba prireditev krajevnega pomena,
projekti ter
nagrade in tekmovanja.

Za izvajanje razpisanih programov in področij je Občina Tabor v proračunu za leto 2021 zagotovila sredstva v
višini 6.000,00 EUR na naslednji proračunski postavki:
18031 Sofinanciranje programov s področja kulturne dejavnosti
2. Na razpisu lahko sodelujejo:
kulturna društva, ki so registrirana za izvajanje dejavnosti, opredeljenih v javnem razpisu.
3. V letu 2021 bo Občina Tabor sofinancirala naslednje programe/področja:
PROGRAMI/PODROČJE
Vokalna glasbena dejavnost
Instrumentalna glasbena dejavnost
Gledališka dejavnost
Plesna dejavnost
Likovna dejavnost
Fotografska dejavnost
Dejavnost šolskega kulturnega društva
Jubileji društev in skupin
Organizacija in izvedba prireditev krajevnega pomena
Projekti
Nagrade in tekmovanja
SKUPAJ: 6.000,00 EUR

4. Predlagatelji programov morajo ob prijavi posredovati naslednje podatke:
a) izpolnjen obrazec in vlogo za prijavo na javni razpis s prilogami (na voljo na spletni strani Občine Tabor:
www.obcina-tabor.si/javni-razpisi);
b) dokazilo, da imajo sedež na območju Občine Tabor oz. da delujejo za občane Občine Tabor in odločbo o registraciji
društva (za tiste, ki se prijavljajo prvič);
c) poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2020, če je program bil sofinanciran s strani občinskega proračuna v
letu 2020, ki je potrjeno na ustreznem organu društva (v kolikor je poročilo že bilo posredovano, to ni potrebno);
d) davčno številko in številko transakcijskega računa;
e) program dela in finančni načrt za leto 2021;
f) dokazilo, da imajo urejeno evidenco o članstvu, podatke o številu članov društva, seznam članov z območja Občine
Tabor ter podatke o višini članarine.
Za izvedbo posameznih programov morajo predlagatelji posredovati naslednje podatke:
a) popolno ime in naslov izvajalca programa;
b) opis vsebinskega programa za vsako prijavljeno aktivnost/dejavnost, iz katerega bodo razvidni tudi pričakovani
učinki, s prikazom posameznih stroškov;
c) finančni načrt (kalkulacija) in prikaz stroškov po posameznih elementih ter vire financiranja;
d) časovno dinamiko realizacije programa.
Vsebina prijavljenega programa mora ustrezati razpisanemu področju, ne pa drugim področjem delovanja društva,
sicer vloga ne bo uvrščena v obravnavo.
5. Pogoji za dodelitev sredstev:
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Izvajalci imajo pravico do sofinanciranja zg. navedenih programov, če izpolnjujejo pogoje:
- imajo sedež v Občini Tabor;
- so na dan objave javnega razpisa (v nadaljevanju: JR) najmanj eno (1) leto registrirani v skladu z veljavnimi predpisi,
njihova dejavnost pa je izvajanje zg. navedenih programov;
- se pravočasno prijavijo na JR ter izpolnjujejo vse razpisne pogoje;
- imajo zagotovljene materialne, prostorske ter kadrovske pogoje;
- izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni viri prihodkov in stroškov izvedbe programov;
- imajo urejeno evidenco članstva ter evidenco o udeležencih programov ter plačani članarini.
6. Rok za predložitev prijav in vseh zahtevanih dokumentov:
ponedeljek, 15. februar 2021, do 12. ure, osebno ali s priporočeno pošto na naslov: Občina Tabor, Tabor 21, 3304
Tabor. Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako: »Ne odpiraj! Javni razpis za sofinanciranje ljubiteljske
kulture 2021« z navedbo naslova pošiljatelja na hrbtni strani kuverte.
7. Postopek in izid javnega razpisa
Strokovna komisija, ki jo za ta razpis imenuje župan, po zaključku javnega razpisa pregleda predloge, prispele na
razpis, in opravi vsa potrebna dejanja, določena s pravilnikom. Če ugotovi, da predlog ni popoln, pozove predlagatelja,
da ga v roku osem dni dopolni.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku ni dopolnil, se s sklepom zavržejo. Na predlog komisije direktor občinske
uprave z odločbo o izidu razpisa obvesti vse prijavljene na razpis najkasneje v roku 45 dni po datumu, ki je določen
za predložitev vlog.
Po preteku pritožbenega roka bodo z izbranimi izvajalci sklenjene pogodbe o sofinanciranju.
8. Dodatne informacije: Saša Zidanšek Obreza, telefon: (03) 705 70 88, e-pošta: sasa.zidansek.obreza@obcina-tabor.si.

Številka: 093-3/2021-3
Datum: 28. 1. 2021
OBČINA TABOR
župan Marko Semprimožnik, l.r.

Na podlagi 5. člena Pravilnika o sofinanciranju socialno varstvenih programov in programov s področja družbenih
dejavnosti v Občini Tabor (Uradne objave Občine Tabor, št. 5/2016), Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE SOCIALNO VARSTVENIH PROGRAMOV IN PROGRAMOV S
PODROČJA DRUŽBENIH DEJAVNOSTI V OBČINI TABOR ZA LETO 2021
1. Predmet javnega razpisa
so finančna sredstva in proračuna Občine Tabor za leto 2021 za:
- izvajanje programov in projektov humanitarnih društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju
socialnega varstva,
- sofinanciranje letovanja zdravstveno in socialno ogroženih otrok,
- sofinanciranje skupin ostarelih za samopomoč,
- sofinanciranje programov zdravstvene preventive in vzgoje,
- organizacijo prostovoljnega dela z vsemi generacijami,
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- delovanje društev, ki izvajajo programe, ki niso aktivnega komercialnega značaja in ne spadajo med projekte
kulturnih društev in predstav,
- organizacijo športnih tekmovanj, izobraževanj s področja turizma, požarnega varstva in se njihova dejavnost ne
sofinancira iz drugih proračunskih postavk.
Za izvajanje razpisanih programov je Občina Tabor v proračunu za leto 2021 zagotovila sredstva v višini
6.700,00 EUR na naslednjih proračunskih postavkah:
04103 Sofinanciranje programov s področja družbenih dejavnosti
18041 Sofinanciranje programov drugih posebnih skupin
20041 Sofinanciranje programov socialno varstvenih dejavnosti
2. Na razpisu lahko sodelujejo:
- organizacije za samopomoč in dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z
zakonom ustanovijo posamezniki ali verske skupnosti z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave občanov,
- invalidske organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo invalidi ali
drugi posamezniki, da v njih izvajajo posebne socialne programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti
po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo položaj invalidov in občanov Občine Tabor,
- društva, zavodi, zveze, zasebne ustanove in zasebniki, ki izvajajo občinske programe na področju sociale, zdravstva,
turizma ali občinske programe izboljšanja kvalitete življenja ter druge pomembne programe za občane Občine
Tabor.
Izvajanje programov se mora nanašati na območje Občine Tabor oziroma na njene občane.
3. V letu 2021 bo Občina Tabor sofinancirala naslednje programe/področja:
PROGRAMI/PODROČJE
Sofinanciranje programov s področja družbenih dejavnosti
Sofinanciranje programov drugih posebnih skupin
Sofinanciranje programov socialno varstvenih dejavnosti
SKUPAJ:

Znesek
(EUR)
3.500,00
1.700,00
1.500,00
6.700,00

4. Predlagatelji programov morajo ob prijavi posredovati naslednje podatke:
a) izpolnjen obrazec in vlogo za prijavo na javni razpis s prilogami (na voljo na spletni strani Občine Tabor:
www.obcina-tabor.si/javni-razpisi);
b) dokazilo, da imajo sedež na območju Občine Tabor oz. da delujejo za občane Občine Tabor in odločbo o registraciji
društva (za tiste, ki se prijavljajo prvič);
c) poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2020, če je program bil sofinanciran s strani občinskega proračuna v
letu 2020, ki je potrjeno na ustreznem organu društva (v kolikor je poročilo že bilo posredovano, to ni potrebno);
d) davčno številko in številko transakcijskega računa;
e) program dela in finančni načrt za leto 2021;
f) dokazilo, da imajo urejeno evidenco o članstvu, podatke o številu članov društva, seznam članov z območja Občine
Tabor ter podatke o višini članarine.
Za izvedbo posameznih programov morajo predlagatelji posredovati naslednje podatke:
a) popolno ime in naslov izvajalca programa;
b) opis vsebinskega programa za vsako prijavljeno aktivnost/dejavnost, iz katerega bodo razvidni tudi pričakovani
učinki, s prikazom posameznih stroškov;
c) finančni načrt (kalkulacija) in prikaz stroškov po posameznih elementih ter vire financiranja;
d) časovno dinamiko realizacije programa.
Vsebina prijavljenega programa mora ustrezati razpisanemu področju, ne pa drugim področjem delovanja društva,
sicer vloga ne bo uvrščena v obravnavo.
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5. Pogoji za dodelitev sredstev:
Izvajalci imajo pravico do sofinanciranja zg. navedenih programov, če izpolnjujejo pogoje:
- imajo sedež v Občini Tabor ali na območju UE Žalec ali v celjski regiji;
- so na dan objave javnega razpisa (v nadaljevanju: JR) najmanj eno (1) leto registrirani v skladu z veljavnimi predpisi,
njihova dejavnost pa je izvajanje zg. navedenih programov;
- se pravočasno prijavijo na JR ter izpolnjujejo vse razpisne pogoje;
- imajo zagotovljene materialne, prostorske ter kadrovske pogoje;
- izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni viri prihodkov in stroškov izvedbe programov;
- imajo urejeno evidenco članstva ter evidenco o udeležencih programov ter plačani članarini.
6. Rok za predložitev prijav in vseh zahtevanih dokumentov:
ponedeljek, 15. februar 2021, do 12. ure, osebno ali s priporočeno pošto, na naslov: Občina Tabor, Tabor 21, 3304
Tabor. Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako: »Ne odpiraj! Javni razpis za sofinanciranje SVP IN PDD
2021« z navedbo naslova pošiljatelja na hrbtni strani kuverte.
7. Postopek in izid javnega razpisa
Strokovna komisija, ki jo za ta razpis imenuje župan, po zaključku javnega razpisa pregleda predloge, prispele na
razpis, in opravi vsa potrebna dejanja, določena s pravilnikom. Če ugotovi, da predlog ni popoln, pozove predlagatelja,
da ga v roku osem dni dopolni.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku ni dopolnil, se s sklepom zavržejo. Na predlog komisije direktor občinske
uprave z odločbo o izidu razpisa obvesti vse prijavljene na razpis najkasneje v roku 45 dni po datumu, ki je določen
za predložitev vlog. Po preteku pritožbenega roka bodo z izbranimi izvajalci sklenjene pogodbe o sofinanciranju.
8. Dodatne informacije: Saša Zidanšek Obreza, telefon: (03) 705 70 88, e-pošta: sasa.zidansek.obreza@obcina-tabor.si.

Številka: 093-2/2021- 3
Datum: 28. 1. 2021
OBČINA TABOR
župan Marko Semprimožnik, l.r.

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

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI TABOR ZA LETO 2021
1. Predmet javnega razpisa
so finančna sredstva iz proračuna Občine Tabor za izvajanje programov športa za leto 2021.
Za izvajanje razpisanih programov je Občina Tabor v proračunu za leto 2021 zagotovila sredstva v višini
5.000,000 EUR na naslednji proračunski postavki:
18051 Sofinanciranje programov s področja športa: 5.000,00 EUR
2. Na razpisu lahko sodelujejo:
- športna društva in športna zveza, ki so registrirani v RS;
- zavodi za šport po Zakonu o športu;
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-

zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo športne programe določene z LPŠ;
pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v RS;
samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v RS;
ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove;
zasebni športni delavci;
društva upokojencev.

Izvajanje programov se mora nanašati na območje Občine Tabor oziroma na njene občane.
3. V letu 2021 bo Občina Tabor sofinancirala naslednje programe/področja športa:
PROGRAMI / PODROČJA
EUR
Športni programi

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

500,00
1.000,00
3.500,00

Športne prireditve
5.000,00
SKUPAJ:
4. Predlagatelji programov morajo ob prijavi posredovati naslednje podatke:
a) izpolnjen obrazec in vlogo za prijavo na javni razpis s prilogami (na voljo na spletni strani Občine Tabor:
www.obcina-tabor.si/javni-razpisi);
b) dokazilo, da imajo sedež na območju Občine Tabor oz. da delujejo za občane Občine Tabor in odločbo o registraciji
društva (za tiste, ki se prijavljajo prvič);
c) poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2020, če je program bil sofinanciran s strani občinskega proračuna v
letu 2020, ki je potrjeno na ustreznem organu društva (v kolikor je poročilo že bilo posredovano, to ni potrebno);
d) davčno številko in številko transakcijskega računa;
e) program dela in finančni načrt za leto 2021;
f) dokazilo, da imajo urejeno evidenco o članstvu, podatke o številu članov društva, seznam članov z območja Občine
Tabor ter podatke o višini članarine.
Za izvedbo posameznih programov morajo predlagatelji posredovati naslednje podatke:
a) popolno ime in naslov izvajalca programa;
b) opis vsebinskega programa za vsako prijavljeno aktivnost/dejavnost, iz katerega bodo razvidni tudi pričakovani
učinki, s prikazom posameznih stroškov;
c) finančni načrt (kalkulacija) in prikaz stroškov po posameznih elementih ter vire financiranja;
d) časovno dinamiko realizacije programa.
Vsebina prijavljenega programa mora ustrezati razpisanemu področju, ne pa drugim področjem delovanja društva,
sicer vloga ne bo uvrščena v obravnavo.
5. Pogoji za dodelitev sredstev:
Izvajalci imajo pravico do sofinanciranja športnih programov, če izpolnjujejo pogoje:
- imajo sedež v Občini Tabor;
- so na dan objave javnega razpisa (v nadaljevanju: JR) za sofinanciranje LPŠ najmanj eno (1) leto registrirani v
skladu z veljavnimi predpisi, njihova dejavnost pa je izvajanje športnih programov;
- izvajajo športne programe/področja športa skladno z Odlokom in LPŠ, se pravočasno prijavijo na JR ter izpolnjujejo
vse razpisne pogoje;
- imajo za prijavljene športne programe/področja športa:
- zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen kader za opravljanje
strokovnega dela v športu;
- izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni viri prihodkov in stroškov izvedbe programov;
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- izvajajo športne programe, ki so predmet JR, najmanj 30 vadbenih tednov letno v obsegu vsaj 60 ur (po dve uri
tedensko), razen v primerih, ko ne gre za sofinanciranje celoletnih športnih programov in je obseg izvajanja
posameznega športnega programa v merilih drugače opredeljen;
- imajo urejeno evidenco članstva ter evidenco o udeležencih programov ter plačani članarini.
6. Rok za predložitev prijav in vseh zahtevanih dokumentov:
ponedeljek, 15. februar 2021, do 12. ure, osebno ali s priporočeno pošto na naslov: Občina Tabor, Tabor 21, 3304
Tabor. Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako: »Ne odpiraj! Javni razpis za sofinanciranje LPŠ 2021« z
navedbo naslova pošiljatelja na hrbtni strani kuverte.
7. Postopek in izid javnega razpisa
Strokovna komisija, ki jo za ta razpis imenuje župan, po zaključku javnega razpisa pregleda predloge, prispele na
razpis, in opravi vsa potrebna dejanja, določena s pravilnikom. Če ugotovi, da predlog ni popoln, pozove predlagatelja,
da ga v roku osem dni dopolni.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku ni dopolnil, se s sklepom zavržejo.
Na predlog komisije direktor občinske uprave z odločbo o izidu razpisa obvesti vse prijavljene na razpis najkasneje v
roku 45 dni po datumu, ki je določen za predložitev vlog.
Po preteku pritožbenega roka bodo z izbranimi izvajalci sklenjene pogodbe o sofinanciranju.
8. Dodatne informacije: Saša Zidanšek Obreza, telefon: (03) 705 70 88, e-pošta: sasa.zidansek.obreza@obcina-tabor.si.

Številka: 093-1/2021-3
Datum: 28. 1. 2021
OBČINA TABOR
župan Marko Semprimožnik, l.r.

Na podlagi 7. člena Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Tabor (Uradne objave
Občine Tabor, št. 1/2019) objavlja Občina Tabor

JAVNI POZIV
ZA SOFINANCIRANJE MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV NA OBMOČJU
OBČINE TABOR ZA LETI 2020 IN 2021
I. Predmet razpisa
Sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju MKČN) – individualnih ali
skupinskih, velikosti do 50 PE (populacijskih ekvivalentov) v Občini Tabor.
II. Upravičenci do sredstev
a) Investitorji – fizične osebe s stalnim prebivališčem v Občini Tabor za obstoječe stanovanjske objekte in pravne
osebe s sedežem podjetja v Občini Tabor za druge objekte, ki odvajajo odpadne fekalne vode (v nadaljevanju enote),
na delu območja Občine Tabor, kjer z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v
Občini Tabor ni predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja;
b) investitorji – fizične osebe s stalnim prebivališčem v Občini Tabor za obstoječe stanovanjske objekte in pravne
osebe s sedežem podjetja v Občini Tabor za druge objekte, ki odvajajo odpadne fekalne vode, na območjih
aglomeracij, ki so določene z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne vode v Občini Tabor, kadar
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so stroški izgradnje javnega kanalizacijskega omrežja na takšnem območju nesorazmerno visoki.
Za obstoječe stanovanjske objekte za namen tega poziva se štejejo vsi objekti, za katere v času gradnje oz. (izdaje
gradbenega dovoljenja) ni bila predvidena vgradnja MKČN.
III. Višina sofinanciranja:
Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje MKČN za posamezno enoto znaša do 100 % dejansko upravičenih
stroškov, vendar ne več kot 1.000,00 €.
Za MKČN, na katero se priključuje več enot (skupna čistilna naprava), se dodelijo sredstva v višini največ 1.000,00
€ za prvo enoto, za vsako dodatno enoto pa največ dodatnih 500,00 €.
V primeru da upravičenec za sofinanciranje MKČN pridobi sredstva tudi iz drugih javnih virov, skupna vrednost
sofinanciranja ne sme preseči 100 % vrednosti upravičenih stroškov investicije. V primeru da izračunana skupna
vrednost sofinanciranja presega 100 % vrednosti upravičenih stroškov investicije, se sofinanciranje občine ustrezno
zniža.
V primeru povezovanja lastnikov večstanovanjske stavbe oziroma večstanovanjskih hiš na skupno čistilno napravo,
morajo vsi lastniki večstanovanjske hiše oziroma posamezne stanovanjske hiše, priključene na skupno čistilno
napravo, podati skupno vlogo za dodelitev sredstev.
Upravičenci, ki bodo za več objektov vložili vlogo za sofinanciranje skupne MKČN, morajo priložiti podpisan
medsebojni dogovor vseh uporabnikov MKČN, ki ni časovno omejen in bo določal osebo, ki bo zadolžena za
upravljanje MKČN ter sklenjeno služnostno pogodbo med lastniki in investitorjem.
Za posamezno MKČN je možno pridobiti sredstva sofinanciranja občine, ki se dodeljujejo po tem pravilniku le enkrat.
IV. Splošni pogoji upravičenosti:
- MKČN mora biti na delu območja Občine Tabor, kjer z Operativnim programom odvajanja in čiščenja
komunalne odpadne vode Republike Slovenije za območje Občine Tabor ni predvidena izgradnja
kanalizacijskega omrežja;
- MKČN je lahko postavljena tudi na območjih aglomeracij, ki so določene z Operativnim programom odvajanja
in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Tabor, vendar mora biti na podlagi soglasja občine razvidno, da
objekta ne bo možno priključiti na javno kanalizacijo;
- lokacija MKČN mora omogočati dostop in neovirano praznjenje;
- ob zagonu MKČN mora biti ukinjena in izpraznjena obstoječa greznica v skladu s pogoji Javnega komunalnega
podjetja Žalec, d. o. o. (v nadaljevanju JKP Žalec);
- vlagatelj/i mora/-jo biti lastnik/-i zemljišča oziroma morajo imeti pridobljeno pravico gradnje;
- objekt, h kateremu je zgrajena MKČN, mora biti zgrajen v skladu z veljavnimi predpisi s področja gradnje;
- MKČN mora imeti pridobljeno poročilo o prvih meritvah in pozitivni analizni izvid iztoka iz MKČN;
- vlagatelj je upravičen do sredstev, če poročila o prvih meritvah ni pridobil pred letom 2018;
- vgrajena MKČN mora imeti certifikat oziroma listino o skladnosti.
V. Upravičeni stroški:
Upravičeni stroški sofinanciranja investicije so:
- nakup MKČN;
- gradbena in montažna dela, povezana z vgradnjo MKČN;
- DDV.
Upravičeni stroški se dokazujejo s plačanimi računi dobavitelja čistilne naprave oziroma izvajalca del.
VI. Višina razpisanih sredstev:
Višina razpisanih sredstev za leto 2021 je 5.000 € in je zagotovljena v proračunu Občine Tabor za leto 2021 na
proračunski postavki 15020 Sofinanciranje nakupa MKČN.
VII. Način prijave in roki:
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Izpolnjeno razpisno dokumentacijo vlagatelji pošljejo priporočeno po pošti na naslov: Občina Tabor, Tabor 21, 3304
Tabor, ter opremljeno s pripisom »Ne odpiraj, javni poziv, MKČN« ali oddajo neposredno na sedežu občine. Na hrbtni
strani mora biti označen naslov pošiljatelja vloge.
Razpis je odprt do porabe sredstev za posamezno leto oziroma najkasneje do 31. 12. 2021. V primeru predčasnega
zaprtja razpisa bosta datum in ura zaprtja razpisa objavljena na spletni strani občine.
VIII. Vloga za dodelitev sredstev:
Za izplačilo sredstev vlagatelji vlagajo vloge na predpisanem obrazcu ter predložijo obvezne priloge:
- fotokopijo računa (za nakup MKČN ter za gradbena in montažna dela, povezana z vgradnjo MKČN – pri čemer
se upošteva samo gradbena dela, ki se nanašajo konkretno na izkop in postavitev MKČN, ne upošteva pa se
izkop in izdelava kanalizacijskih cevi in raznih drugih priključkov);
- potrdilo o plačilu računa;
- izjavo, da je vlagatelj lastnik zemljišča, na katerem je vgrajena MKČN, oz. dokazilo, da ima vlagatelj pridobljeno
pravico gradnje na tem zemljišču in da je omogočen dostop in neovirano praznjenje MKČN;
- certifikat oziroma listino o skladnosti MKČN;
- poročilo o prvih meritvah in pozitivni analizni izvid iztoka iz MKČN;
- dokazilo, da je objekt, h kateremu je zgrajena MKČN, zgrajen v skladu z veljavnimi predpisi s področja gradnje
(gradbeno dovoljenje oz. izjavo, da je objekt zgrajen pred l. 1967);
- kopijo TRR, na katerega se nakažejo dodeljena sredstva;
- v primeru skupne čistilne naprave za več objektov mora vlagatelj priložiti podpisan medsebojni dogovor vseh
uporabnikov MKČN, ki ni časovno omejen in določa osebo, ki je zadolžena za upravljanje MKČN ter sklenjeno
služnostno pogodbo med lastniki in investitorjem.
IX. Obravnavanje vlog in postopek odobritve:
Odpiranje in pregled vlog:
Vloge, prejete do konca meseca, se obravnavajo v naslednjem mesecu po vrstnem redu prejetja. Odpiranje vlog ni
javno. Prispele vloge bo pregledala in strokovno ocenila tričlanska komisija, imenovana s strani župana Občine Tabor
(komisija).
Popolnost in dopolnitev vlog:
Vloga se šteje za popolno, če je izpolnjena na predpisanem obrazcu, je razumljiva in ima priložene vse potrebne
priloge. Vlagatelje nepopolnih vlog se pisno pozove k dopolnitvi. Rok dopolnitve je 8 dni od prejema poziva za
dopolnitev. Dopolnitve, poslane po roku, se ne upoštevajo.
Popolne vloge se razvrstijo po datumu in uri prejetja. Pravočasno dopolnjene vloge se uvrstijo po vrstnem redu na
seznam glede na prejem dopolnitve. V primeru da je v seznam popolnih vlog uvrščenih več vlog kot je na voljo
sredstev, se sredstva razdelijo popolnim vlogam glede na vrstni red datuma in ure prejema do porabe razpoložljivih
sredstev.
S sklepom se zavrže vloge:
- ki so prispele po zaključku razpisa,
- ki niso oddane na predpisani razpisni dokumentaciji,
- nepopolne vloge, ki jih v navedenem roku vlagatelj ne dopolni ali jih dopolni neustrezno.
S sklepom se zavrne vloge:
- ki so neutemeljene,
- vsebinsko neustrezne vloge,
- ki ne izpolnjujejo pogojev za prijavo,
- ko ni več razpoložljivih sredstev.
V primeru da na javni razpis prispe več vlog kot je rezerviranih sredstev za proračunsko leto 2021, se le-te uvrstijo v
proračunsko leto 2022.
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X. Obveščanje o izboru:
O dodelitvi sredstev po tem pozivu odloči direktor občinske uprave z odločbo.
XI. Pritožba na odločbo:
Zoper odločbo o dodelitvi sredstev lahko vlagatelj vloži pritožbo na župana Občine Tabor na naslov: Občina Tabor,
Tabor 21, 3304 Tabor, v roku 15 dni od prejema odločbe.
XII. Spremljanje namenske porabe sredstev:
Prejemnik je dolžan vrniti pridobljena sredstva po tem pozivu, skupaj s pripadajočimi zamudnimi obresti, ki se
obračunavajo od dneva plačila prejemniku, do dneva vračila sredstev v primerih, ko komisija ali kasnejši nadzor
ugotovi:
- da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena;
- da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične ali zavajajoče podatke;
- da je prejemnik kršil določila pogodbe.
XIII. Razpisna dokumentacija in informacije:
Razpisna dokumentacija je objavljena na občinski spletni strani.
Dodatne informacije se lahko pridobi po elektronski pošti: info@obcina-tabor.si ali na telefonu: (03) 705 70 80 v času
uradnih ur, za tehnična vprašanja glede obratovanja in vgradnje MKČN oz. pridobitve pozitivne ocene obratovanja pa
se obrnite na predstavnico JKP Žalec, d. o. o., go. Tino Kostanjšek, tel: (03) 713 67 94, v času uradnih ur JKP Žalec.

Št. zadeve: 3540-1/2021
Datum: 13. 1. 2021
OBČINA TABOR
župan Marko Semprimožnik, l.r.
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Poziv lastnikom priobalnih zemljišč ob vodotokih 2. reda
Obveščamo vse lastnike priobalnih zemljišč ob vodotokih 2. reda, kamor spadajo vsi vodotoki na območju Sektorja
območja Savinje, razen Savinje, Pake in Sotle, da so po določilih 100. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02 in
spremembe) dolžni sami zagotavljati odstranjevanje odvečne zarasti na bregovih, odstranjevanje plavja
(odpadlega listja in drugih plavajočih predmetov), odpadkov in drugih opuščenih in odvrženih predmetov ter
snovi z vodnih in priobalnih zemljišč.
Pogoji, pod katerimi lahko čiščenje priobalnega (in vodnega) zemljišča izvede priobalni lastnik oz. drug uporabnik
zemljišča, so naslednji:
- zagotavljati je potrebno selektivno odstranjevanje poškodovane in odvečne zarasti in sicer odstranjevanje suhe,
propadajoče in poškodovane zarasti iz priobalnega zemljišča;
- golosekov ni dovoljeno izvajati: morebitnih večjih zdravih dreves, če se nahajajo ob potoku se torej ne sme
posekati;
- propadlo in odstranjeno zarast ter odpadke je potrebno v celoti odstraniti z območja na naravi neškodljiv način;
material je prepovedano odlagati v strugo, na brežino, v priobalni pas vodotoka, ki predstavlja pas 5.00 m od
zgornjega roba brežine potoka;
- potrebno je redno odstranjevanje plavja iz vodnega in priobalnega zemljišča (odpadlega listja in drugih
plavajočih predmetov);
- potrebno je odstranjevanje odpadkov in morebitnih drugih opuščenih in odvrženih predmetov iz vodnega in
priobalnega zemljišča (o morebitnem odlaganju tretjih oseb je treba obvestiti pristojno inšpekcijsko službo);
- priobalni pas in brežine je potrebno redno kositi, kjer je to mogoče.
Pri načtrovanju vegetativnega vzdrževanja, to je predvsem odstranjevanju grmičevja in drevja, je treba tudi upoštevati,
da je, v skladu z Zakonom o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, štev. 16/04), prepovedano odstranjevanje zarasti ob
vodnih koritih v obdobju med 1. marcem in 1. avgustom.
Z namenom zmanjševanja erozijske in poplavne ogroženosti prebivalcev, objektov, premoženja in zemljišč, vas
obveščamo, da je prepovedano odlaganje vejevja, lesne mase oziroma kakršnokoli deponiranje lesa na vodnem in
priobalnem zemljišču.
Prav tako, je v skladu s ciljem varstva in urejanja voda in zmanjševanja posledic škodljivega delovanja voda,
prepovedano, na vodnem in priobalnem zemljišču, postavljanje kakršnih koli ovir, vzdolžnih ali prečnih ograj,
deponiranje bal sena in drugih pridelkov, gradbenega materiala in gradbenih odpadkov, tudi v smislu začasnih
deponij.
Nataša Kovač,
vodja Sektorja območja Savinje

Med
Med je naravna sladka snov, ki jo izdelajo medonosne čebele. V naravi navadno v cvetovih rastlin najdejo nektar ali
medičino, najpogosteje v gozdu pa mano. Medičino ali mano predelajo z določenimi lastnimi snovmi, shranijo, posušijo
in pustijo dozoreti v satju. Pokrijejo ga z voščenimi pokrovci in čebelar ga iztoči. Med je lahko tekoč, viskozen ali delno
do popolnoma kristaliziran. Barva, okus, vonj in aroma medu se razlikujejo glede na rastlinski izvor.
Sestava in lastnosti medu
Med je odličen vir energije, 100 g medu ima okrog 1283 kJ (306 kcal) energije. 20 g medu, kar je običajna količina ene
žlice medu, ima okrog 257 kJ (61,2 kcal) energije in predstavlja 3 % dnevne potrebe po energiji. Glavni sestavini medu
sta enostavna sladkorja fruktoza in glukoza, ki jih človeški organizem lahko takoj porabi. Med je dobra hrana za ljudi
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vseh starosti, saj pomaga ohranjati zdravje, športnikom pomaga pri obnovi mišic. Poleg sladkorjev vsebuje tudi
antioksidante, nekaj aminokislin, vitaminov in mineralov, ki jih naš organizem nujno potrebuje. Svež med ima podobno
antioksidativno učinkovitost kot nekatero sadje in zelenjava. Nekateri encimi iz medu pospešijo prebavo sladkorjev in
škroba, vodikov peroksid, ki ga vsebuje, ima protibakterijski učinek, izboljšuje pa tudi absorpcijo kalcija iz hrane. Že od
nekdaj ga uporabljamo za zdravljenje opeklin in ran, saj je nanj občutljivih več bakterij, pa tudi kvasovke in nekateri
virusi. Med zavira rast bakterij (bakteriostatični učinek), deluje pa tudi baktericidno, kar pomeni, da uničuje bakterije.
Uporaba medu
Med se večinoma uporablja kot nepredelano živilo, uporablja pa se tudi
v živilsko predelovalni industriji kot sladilo. Uporabljajo ga tudi zaradi
okusa in viskoznosti. V vsakdanji prehrani lahko sladkor v celoti
nadomestimo z medom, začnemo lahko že pri sladkanju kave z
medom.
Zaradi njegove sestave se prebava medu pri človeku razlikuje od
prebave drugih vrst sladkorjev. Med vsebuje predvsem enostavne sladkorje, ki jih naše telo lahko neposredno izkoristi.
Če ga primerjamo z belim sladkorjem, ima med tudi manjši vpliv na količino glukoze v krvi, to pa predvsem zaradi visoke
vsebnosti fruktoze. Glikemični indeks medu znaša med 32 in 85, odvisno od vrste medu.
Medovi se med seboj zelo razlikujejo, ne samo med vrstami, ampak obstajajo velike razlike tudi znotraj vrst medu, saj
čebele medičine ali mane ne naberejo samo na eni rastlini, ampak vedno na več. Kadar prevladujejo lastnosti ene rastline,
ga lahko označimo po tej rastlini. Najpogostejše vrste medu poleg cvetličnega in gozdnega v Sloveniji so akacijev, lipov,
smrekov, kostanjev, hojev, tudi med oljne ogrščice, ajdov idr.
Raznolikost medu lahko s pridom izkoristimo pri pripravi raznovrstnih jedi in napitkov. Uporabimo ga lahko za zajtrk,
malico, večerjo, pa tudi pri pripravi kosila je uporaben. Poda se pri pripravi piščančjih, divjačinskih in azijskih jedi. Tudi
omake, prelivi, marinade in zelenjava dobijo z dodatkom medu posebno aromo. Nepogrešljiv je seveda pri pripravi
slaščic.
Pri pripravi jedi iz medu je potrebno upoštevati tudi njegovo aromo. V splošnem je za svetlejše vrste medu značilna mila,
nežna aroma, temnejše vrste pa imajo močnejšo aromo. Zato bomo za slajenje nežnih jedi, kjer ne želimo, da prevladuje
okus medu, uporabili nežen akacijev med, v golaž
bomo dodali temen gozdni med, medenemu
pecivu pa bo odlično aromo dal kostanjev med.
Medu pri peki in kuhi ne uporabljamo zaradi
njegovih zdravilnih lastnosti, ampak predvsem
zaradi njegove arome. Če je le možno, ga dodamo
na koncu kuhanja, da ohranimo več sestavin.
Uživajmo med slovenskega porekla, ki je lokalno pridelan. Poiščite med, ki je vključen v sheme kakovosti ekološki med
(slovenski med z geografsko označbo, kočevski gozdni med z geografskim poreklom in kraški med z geografskim
poreklom) in ki je še dodatno nadzorovan.
dr. Andreja Kandolf Borovšak,
svetovalka za zagotavljanje varne hrane

Čebelji pridelki
Med, cvetni prah, matični mleček in propolis vsebujejo veliko biokemijskih snovi, ki jih človeški organizem potrebuje za
normalno delovanje, in sestavin, ki krepijo njegovo zdravje.
Med prvimi so najpomembnejše aminokisline, maščobne kisline, bioaktivni peptidi, številni elementi, vitamini in
organske kisline. Med drugimi pa fenolne spojine, flavonoidi in karotenoidi, ki delujejo kot antioksidanti, krepijo imunski
sistem in tako manjšajo možnost vnetnih, degenerativnih in drugih bolezni (npr. artritisa, ateroskleroze, drugih bolezni
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srca in ožilja, alzheimerjeve in parkinsonove bolezni, tudi raka), spodbujajo tudi regeneracijo celic. V čebeljih pridelkih
so tudi snovi (npr. vlaknine), ki pomagajo pri prebavi (uporabni so za izdelavo prehranskih
dopolnil – probiotikov in prebiotikov).
Nekateri čebelji pridelki so bogat vir antioksidantov. Največ jih vsebuje propolis, sledijo
cvetni prah in temne vrste medu. Svetlejše vrste medu jih vsebujejo približno enako kot
matični mleček. Antioksidativna učinkovitost je navadno povezana tudi s protibakterijsko.
Med zavira rast bakterij (bakteriostatični učinek), nekatere tudi uničuje (baktericidni
učinek). Deluje tudi proti nekaterim virusom in škodljivim glivam ter krepi imunski
sistem.
Tudi cvetni prah vsebuje veliko protimikrobnih spojin, kar dokazuje več raziskav. Za zdravje je najboljši lokalno
pridelan, čim bolj svež cvetni prah, saj sušenje in dolgotrajno skladiščenje slabita njegovo antioksidativno učinkovitost.
Cvetni prah je primerno dopolnilo vsakdanji prehrani. Ker ima le majhno energijsko
vrednost, ga lahko uživajo tudi sladkorni bolniki.
Propolis se uporablja sam ali skupaj z drugimi čebeljimi pridelki za lajšanje tegob
in izboljšanje stanja pri nekaterih boleznih kože. V zdravilne namene so ga široko
uporabljali že v antičnem času, v zadnjih 30 letih pa je postal predmet številnih
farmacevtskih in kemijskih raziskav. Doslej so te dokazale, da zavira vnetja, deluje
protimikrobno in spodbuja celice k normalni presnovi.
Tudi matični mleček vsebuje antioksidante in deluje protibakterijsko. Varuje srce in ožilje,
osrednje živčevje, zmanjša utrujenost in pomaga pri premagovanju stresa.
Informacije o zdravilnih lastnostih, učinkih in koristih čebeljega pridelka so verodostojne le,
če so potrjene z izsledki raziskav snovi (ne konkretnega tržnega artikla), objavljenih v
znanstvenih in strokovnih publikacijah.
Povzeto po: Yücel, B., Topal, E., Kösoglu, M. (2017): Bee products as functional food. Intech science.
dr. Andreja Kandolf Borovšak, dr. Nataša Lilek, Tomaž Samec, svetovalci JSSČ za varno hrano

Kaj pa, če sem dovolj?
Eno izmed najpomembnejših vprašanj, kar sem si jih kdaj postavila v svojem življenju, je bilo prav to vprašanje. Kaj pa,
če sem dovolj?
Rastemo s prepričanjem, da nismo dovolj dobri, pametni, razgledani, sposobni, lepi itd. Družba in okolica nam privzgojita
marsikatero prepričanje o nas samih, ki nam konkretno meče polena pod noge, ko začnemo raziskovati svet okoli sebe.
Marsikatero od teh prepričanj nesemo s sabo v svet odraslosti. In dvomimo.
Ko se nam ponudi prva služba, dvomimo, da bomo znali in zmogli. Ko postanemo starši, dvomimo, da bomo vedeli, kako
vzgajati, da bo najbolje. Ko delamo izpit za avto, dvomimo, da bomo znali voziti.
Hodimo po svetu polni dvomov o sebi. Ko se prvič ustavimo in zadihamo svež zrak, resnično začutimo pristnost trenutka
in si dovolimo vprašati: »Kaj pa, če sem dovolj?« Dovolj vsega, kar bi »moral« biti. Kaj, če ne obstaja lestvica, po kateri
se ocenjujem, ampak si za trenutek dovolim verjeti, da znam in zmorem čisto vse. Vsega se lahko naučimo. Vse lahko
preidemo. Vse se lahko spremeni. Samo dovoliti si moramo, da se vprašamo to enostavno vprašanje. Kaj se zgodi, ko
smo dovolj?
Opustimo soditi sebi, ker to namreč počnemo. Sodimo sebi glede na predpise, ki jih nihče ne preveri, ali so pravi ali ne.
Postavljeni so bili na svoje mesto dolgo tega in marsikateri predpis je odslužil svojemu namenu. Kaj se zgodi, če si ne
sodimo? Kaj se zgodi, če verjamemo, da smo popolni takšni, kot smo? Kaj se zgodi, če smo dovolj? Postanemo ljubeči
do sebe in drugih. Ali lahko sodimo druge, če ne sodimo sebe? V resnici sodimo druge samo zaradi tega, ker sodimo sebe
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po čisto enakih predpisih našega lastnega uma. Če smo ljubeči, potrpežljivi in polni odprtega sprejemanja sebe v celoti,
delujemo enako do drugih.
Osvobodimo se omejitev, ki si jih danes ustvarjamo sami. Nismo več otroci, imamo svobodno izbiro. Lahko se odločimo
verjeti, da smo dovolj. Dovolj si. Dovolj sem. Dovolj smo, ker smo. Naš obstoj in naše bivanje je dokaz sam po sebi, da
nam je tukaj mesto in da je namenjeno, da smo točno takšni, kot smo. Popolni v svoji nepopolnosti. Dovolj si.
Andreja Kotnik

Novice iz Državnega zbora
PKP 7
NSi je uspela z amandmajem k PKP 7: Zaposleni, ki izpolnjujejo pogoje za starostno upokojitev, bodo delovno razmerje
lahko nadaljevali s soglasjem delodajalca. S tem zagotavljamo, da bosta pri tej odločitvi upoštevani obe strani, tako
zaposleni kot delodajalec.
Prepričani smo, da bodo delodajalci ohranili delovno razmerje z delavci, ki delajo dobro. Na drugi strani pa je s starostno
pokojnino zagotovljena socialna varnost upokojenih. Pričakujemo, da bo ta ukrep spodbudil tudi zaposlovanje večjega
števila mladih, ki so visoko motivirani za nove zaposlitvene ter življenjske priložnosti in izzive.
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Veseli smo tudi, da je prav na predlog NSi v PKP 7 tudi rešitev, da bodo starši za otroka, rojenega v času od 1. januarja
2020 do enega leta po koncu epidemije, prejeli izredno pomoč v višini 500 evrov.
Dodatki za upokojence, zaposlene, študente …
Upokojenci s stalnim prebivališčem v Sloveniji in pokojnino do 510 evrov so prejeli solidarnostni dodatek v višini 300
evrov, s pokojnino do 612 evrov v višini 230 evrov, s pokojnino do 714 evrov pa v višini 130 evrov.
Starši bodo za vsakega otroka prejeli solidarnostni dodatek v višini 50 evrov. Znesek dodatka za nego otroka na podlagi
zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih se poveča za 100 evrov. Znesek letnega dodatka za velike družine
se za čas do konca epidemije poveča za 100 evrov za družine s tremi
otroki in za 200 evrov za družine s štirimi ali več otroki.
Študenti bodo prejeli solidarnostni dodatek v višini 150 evrov. Vsak
zaposleni, ki dela in čigar zadnja izplačana mesečna plača ni presegla
dvakratnika minimalne plače, bo prejel krizni dodatek v višini 200
evrov oz. v sorazmernem deležu, če ni delal cel mesec.
Zaposleni v mreži javne zdravstvene službe ter pri izvajalcih
socialnovarstvenih programov so v primeru začasne premestitve kot
posledice covida-19 ali neposrednega dela z obolelimi za covidom19 upravičeni do dodatka v višini 30 odstotkov urne postavke
osnovne plače.
Zaposleni in delavci, zaposleni v okviru programa javnih del, ki so
nadpovprečno izpostavljeni tveganju za zdravje oz. prekomerno
preobremenjeni zaradi obvladovanja epidemije, so do konca epidemije upravičeni do dodatka v višini 65 odstotkov urne
postavke osnovne plače.
Nosilci oz. člani kmetij s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki so dopolnili 65 let in jim obdavčljivi dohodki za leto 2019
niso presegli 591,20 evra na mesec, bodo prejeli solidarnostni dodatek v višini 150 evrov.
Pomoč gospodarstvu in samozaposlenim
S PKP 7 se podaljšuje možnost odloga plačila obveznosti iz kreditnih pogodb tako za pravne kot fizične osebe, in sicer
bodo lahko kreditojemalci na banko naslovili vlogo za odlog do 26. februarja 2021, ta pa bo lahko odobrila odlog za devet
mesecev.
Višina delnega kritja fiksnih stroškov podjetij, ki ga je uvedel šesti protikoronski zakon, se za upravičence, ki so jim
prihodki od prodaje zaradi epidemije upadli za več kot 70 odstotkov, zvišuje na največ 2000 evrov na zaposlenega na
mesec. V primeru padca prihodkov za 30 do 70 odstotkov ostaja meja pri 1000 evrih na mesec.
Aleksander Reberšek

Brezplačni vrtci
Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino je obravnaval predlog
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vrtcih. Zakon je povezan s tremi
področji:
1. Podrobneje ureja dejavnost varstva predšolskih otrok.
2. Uvaja brezplačen vrtec za drugega otroka iz iste družine, če vrtec obiskujeta
sočasno, in za vse druge sorojence, ne glede na to, ali vrtec obiskujejo sočasno
ali ne.
3. Ureja problematiko predšolskih otrok s posebnimi potrebami.
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NSi se je ves čas prizadevala za vrnitev pravice do brezplačnega vrtca za drugega otroka, zato smo veseli, da so sredi
januarja poslanci na odboru za izobraževanje potrdili prav to rešitev. Nadejam se, da bomo zakon potrdili tudi na seji DZ.
Ta zakon je prvi korak k urejanju socialne in družinske politike, ki bo kar najbolj v korist otrokom in bo začel veljati 1.
9. 2021.
Aleksander Reberšek

Obiskala nas je štorklja
S privoljenjem srečne mamice in ponosnega očka razglašamo prihod novorojenke:
 30. decembra se je rodila 52 cm velika in 3560 g težka deklica Julija
staršema Poloni Miklavc Žebovec in Roku Žebovcu ter bratcu Jaki iz Kaple.
ISKRENE ČESTITKE OB VESELEM DOGODKU!

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

Iz vrtca in šolskih klopi
Vrtec v času epidemije
Pred jesenskimi počitnicami smo
znova zaprli vrata našega vrtca
zaradi epidemije koronavirusa.
Večina otrok je ostala doma,
nekaj jih je obiskovalo nujno
varstvo v vrtcu na Vranskem.
Skupine so bile majhne, do 6
otrok, ki so tvorili tako
imenovani mehurček. Otroci so
se dobro prilagodili, kakšna
solzica je bila res izjema, tudi
najmlajši
so
bili
zelo
prilagodljivi. Večina staršev je
bila zelo fleksibilna glede novega
poslovalnega časa, korektnega
sodelovanja in dogovarjanja.
Otroci, ki vrtca niso obiskovali,
so dobili po spletnem portalu eAsistent dejavnosti, ki so jih pripravile strokovne delavke vrtca. Odzivi staršev in otrok so
bili pozitivni, saj se vsi zavedamo, da se le tako obdrži vez med vrtcem in otroki v teh negotovih časih.
V upanju, da se epidemiološka slika čimprej izboljša in da se znova zasliši otroški vrvež iz vrtčevskih igralnic, vas lepo
pozdravljamo.
Mojca Brglez, pom. ravnat. OŠ Vransko - Tabor, mag. manag.,
Anuška Križnik, org. vodja Vrtca Tabor, vzg. pr. otr.
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Aktivnosti naših društev
Inventura za leto 2020
Tisti, ki zahajajo v hribe, pravijo: »Pot navkreber je včasih naporna, ko pa osvojiš vrh, si sam sebe nagradil z lepim
razgledom in toplino v srcu.«
Tako sem se počutila včasih jaz, ko pogledam nazaj v preteklo leto. Pot TD Tabor je bila velikokrat naporna, včasih na
prvi pogled neizvedljiva, sploh zaradi koronavirusa, ki je prinesel razne omejitve in prepovedi, ki so nam oteževale
izvedbo raznih projektov. Kar precej dela in izvedb idej je zaradi tega padlo na moja in moževa pleča.
Že v času prvega vala koronavirusa smo sredi trga s članico TD Majo Lekše izdelali in postavili veliko butaro za čas
velike noči. S tem smo v tistem času želeli prebivalcem vsaj malo pričarati prazničnega vzdušja, ker so bile odpovedane
prireditve in verski obredi.

V vmesnem času, ko se je situacija nekoliko stabilizirala in smo mislili, da je najhuje že za nami, smo se v začetku poletja
lotili projekta ob dnevu državnosti. Vreme nam sicer ni bilo naklonjeno, kar se je poznalo pri obisku občanov. V vmesnem
času smo v sklopu Ojstriške gospode posneli dva dokumentarna filma. Enega na gradu Žovnek, z naslovom Zaroka
Friderika Celjskega s Frankopanko, drugega pa o življenju Antona Perka, popotnika, mornarja in slikarja, ki je bil rojen
v Podgradu na Vranskem. Uspelo se nam je udeležiti prireditev na dveh slovenskih gradovih, in sicer v Lembergu pri
Šmarju in na Ptuju. Za izletniško destinacijo pa smo si izbrali grad Štatenberg pri Makolah, Turjak in sevniški grad.
V času omejitev sva si z možem krajšala čas s projekti, ki so nama bili kljub trdemu delu v veselje. Naj navedem zasaditev
gredice z malinami in zeliščni vrt ter izdelavo ptičje krmilnice in valilnice. Navsezadnje se je pred vrtec pripeljala cvetoča
lokomotiva z vagoni! Na tem mestu se iskreno zahvaljujem družini Lenko, ki je prispevala les, in g. Francu Parašuhu za
pomoč pri izdelavi vagonov. Očistili smo taborske spomenike in jim dodali nova korita s pisano zasaditvijo trajnic.
Velik zalogaj je bil projekt Bukvarna, ki je v veži trgovine Mlinotest. Knjige so podarili nekateri srčni in prijazni Slovenci.
Zelo smo ponosni, da je Bukvarna zaživela v takšnem zanosu in da knjige krožijo med nami. Za to je zaslužna med
drugimi tudi naša nova članica Hana, ki knjige redno zlaga in oglašuje na socialnem omrežju.
Če pomislim, je bil zagotovo največji projekt božično-novoletna okrasitev kraja. Letos malo drugače. »Pa saj je vse leto
malo drugačno,« smo si takrat rekli. Okrasitev je bila bogata.
V TD Tabor najraje delamo za otroke. Ti se sicer tudi najbolj razveselijo naših idej, so pa tudi veliki kritiki. Nasmehe na
lica sta otrokom pričarala Božičkov par s poštnim nabiralnikom, ki se je do vrha napolnil s pismi Božičku, v katerih so
bile skrite želje in voščila. Pisma smo skrbno odposlali na Laponsko. Zahvaljujemo se g. Sandiju Skoku za 10-metrsko
smreko, iz katere smo lahko naredili deset Božičkov in jih razdelili med naše zaslužne člane. V decembrskem času pa
nismo pozabili niti na adventno okrasitev naše cerkve svetega Jurija, v kateri se zaradi ukrepov bogoslužja niso odvijala.
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Če se zopet vrnem na začetek zapisa … Težko je bilo manevrirati z idejami in materialom, vendar nam je s pomočjo
uspelo v preteklem letu uresničiti kar nekaj malih in velikih projektov. Pričarati vzdušje in toplino v srcu. In tako sem se
počutila tudi jaz. Kot hribolazec, ko osvoji svoj vrh. V letu 2021, ki je še pred nami, si želim, da se bodo novo zastavljeni
cilji odvijali brez večjih preglavic. Teh je bilo v 2020 že kar preveč. Zato pozabimo slabosti in vzemimo s seboj samo
dobre modrosti, ki nam jih je naložilo leto, ki se je že poslovilo. Bodimo strpni, pomagajmo tistim, ki so pomoči potrebni,
bodimo zadovoljni z življenjem in ostanimo zdravi.

Predsednica TD Tabor Hani Zamuda

Iz domače župnije
Kako začeti novo?
Izteka se že prvi mesec Gospodovega leta 2021. Kako smo ga
začeli?
Z Upanjem.
Anekdota govori: Usoda takole razlaga in se hvali: »Moji udarci
so trdi in moje desnice se je treba bati prav tako kot levice.
Zvestobo, ljubezen, spoštovanje, poštenje, skratka tudi najtežje
nasprotnike sem že premagala. Vsi brez izjeme so podlegli. Samo
enemu še nisem bila kos. Kadarkoli mu zadam smrtni udarec in
sem prepričana, da je z njim konec, se vedno znova dvigne.« Le
kdo je ta nepremagljivi, je vprašanje vseh, ki jo poslušajo?
»Upanje,« odgovori Usoda.
Slovenski pregovor pravi: Z Bogom začni vsako delo, da bo dober
tek imelo.
Z molitvijo.
Moliti pomeni odpirati nova obzorja v življenju, pogovarjati se z
Bogom in ga klicati za Očeta, zaupati Bogu svoje skrbi,
pričakovanja in prepoznavati skrivnostno prisotnost Boga v našem
vsakdanu.
Vstopili smo v Gospodovo leto 2021. Vstopili smo v neznano in
negotovosti naproti. Položimo svojo roko v Božjo. Upanje in
molitev bosta naša moč.
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Februar 2021 v Župniji Sv. Jurij ob Taboru
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 prisostvujmo prenosom svete maše po radiu ali televiziji in prisluhnimo Radiu Ognjišče, ki se izjemno trudi
spodbujati ter 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.
Ne glede na epidemijo in ukrepe proti njej bomo prvi četrtek v mesecu februarju 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 na svojih domovih.
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.
2. februar je praznik Jezusovega darovanja, svečnica.
Ta praznik sicer ni več zapovedan. Pred Drugim vatikanskim
koncilom (1962–1965) je bil to zadnji praznik božične dobe, zato
še danes marsikje vse do svečnice ohranjajo jaslice in prepevajo
božične pesmi. To delno velja tudi za našo župnijo. Tudi letos
lahko še do 2. februarja pridete v župnijsko cerkev, pogledate
jaslice in se v samoti srečate z Jezusom in Božjo materjo Marijo.
Na svečnico se s posebnim obredom blagoslavljajo sveče. Te se
potem prižigajo po domovih ob posebnih priložnostih,
preizkušnjah in dogodkih. Hkrati je to dan posvečenega življenja.
Praznujejo ga osebe, ki so svoje življenje posvetile Bogu.
Sobota, 8. februar, slovenski kulturni dan.
To je sicer državni praznik, a ga tudi Cerkev z veseljem praznuje. Cerkev je velika skrbnica kulture in slovenski kristjani
so veliki podporniki slovenske kulturne dediščine. Cerkev močno spodbuja razvoj sakralne arhitekture, kiparske in
slikarske umetnosti, glasbe, literature, kulture branja … Lepo in kulturno praznujmo ta praznik. Tudi z izobešanjem
slovenske zastave potrjujemo svojo kulturo. Sicer pa naj bo kulturno vse naše življenje.
Četrtek, 11. februar, godovni dan Lurške Matere Božje in svetovni dan bolnikov.
Ta dan posebej posvečamo bolnim in trpečim med nami. Jezus je rekel: Bolan sem bil in ste me obiskali … in Kar ste
storili kateremu izmed teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili.
Sreda, 17. februar, pepelnična sreda, pepelnica, začetek postnega časa 2021.
V Cerkvi bo ta dan začetek svetega postnega časa 2021, časa, ko se kristjani še posebej trudimo premagovati svoje slabosti
in delati dobro. Z odrekanjem razvadam krepimo svojo duhovno moč in vero. Po cerkvah so ta dan pepelnične slovesnosti.
Tudi letos bo tako, seveda ob upoštevanju takrat veljavnih proti koronavirusnih ukrepov. Pepelnična slovesnost nas
opomni: »Pomni, človek, da si prah in da se v prah povrneš,« in spodbudi: »Veruj evangeliju«.
Vsa podrobnejša oznanila objavimo iz tedna v teden v župnijskih oznanilih.
Vida Slakan
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Fotokotiček
ZIMSKA IDILA

Foto: Miha Drolc

... in še modrosti naših babic


 Če se na svečnico (2. 2.) jasno zdani, zima rada še dolgo trpi.


Če je na Blaževo (3. 2.) oblačno, bo ob sv. Juriju trava zelena.

 Februarski Valentin (14. 2.) prinese ključ od korenin.
»Če nočeš, da bi leto teklo v prazno, ga moraš pravočasno začeti.«
(Johann Wolfgang Goethe)
KOLOFON

CENIK OGLASOV

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, Vrtec Tabor, Naš dom
Vransko, Turistično društvo Tabor, Žan Grobler, Aleksander Reberšek, Boris
Sajovic, CZ Občine Braslovče, Čebelarska zveza Slovenije, Zveza prijateljev mladine
Slovenije, Miha Drolc.

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

Objava
oglasa

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

90 €
50 €
35 €
15 €

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

55
18

56

