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Pozdrav urednice izpod Krvavice
Onesnaževanje cest
Pri obdelavi tal oziroma setvi se prst oprime traktorskih pnevmatik in po
nekaj metrih vožnje ta pade po cesti. Zakon o cestah navaja, da mora
voznik odstraniti z vozila zemljo ali blato, ki bi lahko onesnažilo
vozišče, preden se vključi v promet na javno cesto z območja izvajanja
del.
Skladno z 5. členom Zakona o cestah je prepovedano nanašati blato,
zemljo, gnoj itd. na občinske ceste. V kolikor pride do onesnaženja
cestišča, je povzročitelj dolžan cesto očistiti čim prej oziroma še pred
nočjo, da ne pride do nesreče drugih udeležencev v prometu. V kolikor
povzročitelj ceste ne očisti, to naredi vzdrževalec ceste in vse stroške
odstranitve ovir ali nevarnih mest na cesti poravna povzročitelj ovire.
Skladno z Zakonom o cestah se povzročitelj kaznuje z globo 1.000
evrov.
V izogib neljubim situacijam vas pozivamo, da po obdelavi tal cesto
očistite in tako poskrbite za dobro voljo vas in drugih udeležencev v
prometu.
Alenka Kreča Šmid, odgovorna urednica

Iz županovega kabineta
Iz županovega kabineta 28
Letošnji junij bo za Slovence in Slovenke še prav posebno prazničen. V prihajajočem mesecu se bomo spomnili vseh
prelomnih dogodkov izpred 30 let, ki so pripeljali do samostojne države Republike Slovenije.
Sredi osemdesetih let prejšnjega stoletja so družbene okoliščine dopuščale, da se je ideja o samostojnosti najprej razvila,
kmalu pa je ta začela vztrajno rasti. Prevladalo je prepričanje, da je dozorel čas za ustanovitev lastne države. Še danes
smo ponosni in radi poudarjamo, da smo Slovenci leta 1991 kot narod stopili skupaj in zavzeli enotno stališče ‒ želimo
svojo državo, ki bo samostojna, neodvisna ter suverena. Enotno smo storili vse potrebne korake za razglasitev naše
samostojnosti, denarno osamosvojitev, uveljavitev v mednarodni skupnosti ter vključevanje v mednarodne organizacije.
Zgodovinske spremembe se težko zgodijo brez vojaškega spopada. Brez njega tudi samostojne Slovenije ne bi bilo. A
celo ob tej preizkušnji lahko o govorimo o narodovi enotnosti. Sam se še dobro spomnim, kako sem kot zagnan
mladenič sodeloval v desetdnevni osamosvojitveni vojni. Tako kot drugi sem verjel, da je lahko edini izkupiček naših
prizadevanj le samostojna Slovenija. Nihče ni vedel, kaj nas čaka, kako dolgo bo trajalo, sploh pa, kaj storiti, če nas z
vso silo napadejo. Ker sem bil doma v neposredni bližini gasilskega doma, doma pa smo že imeli telefon, sem s strani
TO dobil nalogo, da čakam na morebiten poziv in z gasilsko sireno oznanim letalski napad. Bilo je napeto in hkrati zelo
neprijetno. Letalskega napada k sreči ni bilo in po desetih dneh smo se uspešno ubranili agresorjevih krempljev, ki so
nas zgolj opraskali. Kar ne morem verjeti, da je že 30 let od teh slavnih zgodovinskih trenutkov, ki so tvorili novo
poglavje naše nacionalne in državne zgodovine.
Želim si, da nas, kljub trenutni globalni krizi in manj stabilnim ter nepredvidljivim razmeram, enotnost navdihuje v
sedanjosti za prihodnost.
Župan Marko Semprimožnik
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Občinska uprava sporoča in obvešča
Sprejet Pravilnik o pospeševanju samozaposlovanja v Občini Tabor
Občinski svet Občine Tabor je na 16. redni seji, dne 3. 5. 2021, potrdil Pravilnik o pospeševanju samozaposlovanja v
Občini Tabor. Omenjeni pravilnik je predhodno obravnaval Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja, gospodarske javne
službe in kmetijstvo in podal pozitivno mnenje. Sprejetje tovrstnega pravilnika je po mojem mnenju za našo lokalno
skupnost pomemben korak v pravo smer, pa čeprav imamo v prvem letu na proračunskih postavki zagotovljenih zgolj
4.000 evrov. Razpis za dodelitev sredstev je objavljen na spletnih straneh Občine Tabor: www.obcina-tabor.si in v tej
številki občinskega glasila v Uradnih objavah Občine Tabor.
Ob tem dodajam, da se bodo sredstva vlagateljem dodelila v enakih deležih,
vendar ne manj kot 1.000,00 evrov. V kolikor bo za omenjeni razpis veliko
zanimanje, si bomo prizadevali za povečanje sredstev v naslednjem letu.
Upravičenci do sredstev so brezposelne osebe, ki so državljani Republike
Slovenije, imajo stalno prebivališče na območju Občine Tabor in so bile
prijavljene na Zavodu za zaposlovanje najmanj tri mesece. Sedež in poslovni
prostori morajo biti na območju Občine Tabor. Na dan 31. 3. 2021 je bilo na
Zavodu za zaposlovanje v občini registriranih 71 brezposelnih oseb, ki so
potencialno lahko prejemniki spodbude za samozaposlitev. Pri tem velja
dodati, da so lahko upravičenci prejemniki tudi drugih spodbud do skupne
vrednosti »de minimis« 200.000 evrov.
Resnično si želim, da bomo s sprejetjem tega pravilnika in objavo razpisa v Občini Tabor spodbudili kakšnega občana,
da izkoristi svoj potencial in prispeva k razvoju naših prelepih krajev.
Žan Grobler, podžupan

Urejanje vodotokov
Pogosto se pojavljajo vprašanja, kdo mora skrbeti za podrta drevesa,
polomljena debla, vejevje ter odpadke, ki ovirajo in zmanjšujejo pretočnost
strug vodotokov. Direkcija RS za vode, Sektor območja Savinja, je
upravljavec vodotokov na območju porečja Savinje. A ne glede nato 100.
člen Zakona o vodah navaja dolžnosti lastnika zemljišča, in sicer:
- Lastnik ali drug posestnik vodnega ali priobalnega zemljišča mora
zagotavljati košnjo in odstranjevanje prekomerne zarasti na bregovih,
odstranjevanje plavja, odpadkov in drugih opuščenih ali odvrženih
predmetov in snovi z vodnih in priobalnih zemljišč ob vodah 2. reda, kamor
spadajo vsi vodotoki v naši občini. Goloseki niso dopustni oziroma so strogo
prepovedani.
- Oseba iz prejšnjega odstavka na vodnih in priobalnih zemljiščih ne sme
odlagati materialov in snovi, o odlaganju tretjih oseb pa mora obvestiti
vodovarstvenega nadzornika.
- Skladno s 33. členom Zakona o divjadi in lovstvu je v času gnezdenja ptic,
med 1. marcem in 1. Avgustom, prepovedano sekati zarast ob vodnih
bregovih, čistiti odvodne kanale in prazniti vodna zajetja.
Za morebitne dodatne informacije se lahko občani obrnete na rečno nadzorno službo, rečni nadzornik Andrej Pajk,
telefon: 031 633 371. Prav tako je potrebno rečno nadzorno službo obvestiti pred vsakim posegom na vodnih bregovih
in pred pričetkom odstranjevanja prekomerne zarasti.
Alenka Kreča Šmid
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Odstranitev večstanovanjskega objekta Tabor 14
Obveščamo vas, da bo izbrani izvajalec Tris d.o.o., Dobrovlje 32, Braslovče
v začetku meseca junija pričel z odstranitvijo dotrajanega objekta Tabor 14.
V času izvajanja del vas prosimo za strpnost, upoštevanje prometne
signalizacije ter opozoril in navodil odgovornih na gradbišču.
Alenka Kreča Šmid

Brezplačne storitve za naše občane
NEPREMIČNINSKO SVETOVANJE
Brezplačna zemljiškoknjižna preverba izpiska vaše nepremičnine v prostorih Občine Tabor vsako prvo
sredo v mesecu od 15.00 do 17.00 po predhodnem dogovoru po telefonu.

POKLIČITE sokrajanko, licencirano nepremičninsko posrednico VIOLETO ŠTOJS,
telefon: 070 911 170, email: stojsvioleta@gmail.com

Kovinarska ulica 12, 3000 CELJE
www.agencija-nera.si
Smo član Združenja družb za nepremičninsko posredovanje (ZDNP) in podpisnik Kodeksa dobrih poslovnih
običajev. Smo član upravnega odbora nepremičninskih posrednikov – smo vredni Vašega zaupanja!
Nudimo vam tudi:
Prodaja ali nakup nepremičnine je pomemben življenjski dogodek, ki mora biti varen in čim manj stresen za vse,
zadovoljna morata biti prodajalec in kupec, kar dosežemo z individualnim pristopom ter vam tako prihranimo
številne poti, opravke in stroške, ki nujno spremljajo prodajo nepremičnine.
Vaše gradbeno ali kmetijsko zemljišče, hišo, stanovanje, poslovni prostor, gospodarsko poslopje ... vam lahko
pomagam uspešno prodati/oddati ali vam pomagam najti novo nepremičnino. V minulih letih sem zabeležila
veliko število zadovoljnih strank in zelo bom vesela, če bom mednje lahko prištela tudi Vas.
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POSLANSKA PISARNA
poslanca v Državnem zboru Republike Slovenije
ALEKSANDRA REBERŠKA
je do preklica zaprta.

Prejeli smo

Izmenjava pisem
Otroci iz osnovnih šol so stanovalcem Našega doma Vransko pošiljali pisma, na katera so naši stanovalci odgovarjali.
Preberite pismo enega od otrok našemu stanovalcu in njegov odgovor.
Posebnost pisem je, da so pisana z roko in ne na računalnik.
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Liljana Koban, Naš dom Vransko

Mesečno poročilo Gasilske zveze Žalec med 15. aprilom in 15. majem 2021
Dogodki:
V ponedeljek, 17. maja 2021, je bila za 30 dni podaljšana epidemija nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19).
Gasilci GZ Žalec tako še vedno opravljamo zgolj posredovanja ob nesrečah in požarih ter usposabljanja.
9. aprila se je v GZ Žalec pričel 34-urni tečaj za gasilca pripravnika, kjer smo predavanja izvedli na daljavo, na tečaju
pa je 30 tečajnikov. Od 23. aprila se nadaljuje 149-urni tečaj za operativnega gasilca, ki smo ga v oktobru 2020 zaradi
epidemije prekinili. 7. maja se je pričel še dodatni tečaj za gasilce pripravnike, udeležuje se ga 25 članov.
Vse aktivnosti se izvajajo ob upoštevanju vseh trenutno veljavnih ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe s
koronavirusom.
Nekaj statistike:
V obdobju mesečnega poročila so člani Gasilske zveze Žalec opravili 23 intervencij, ki so skupno trajale 14 ur in 5
minut. Najdaljša intervencija je trajala 16 ur in 10 minut, najkrajša pa 20 minut.
Statistika občinskih poveljstev v GZ Žalec:
V GPO Žalec so imeli 7 dogodkov, kjer je bila potrebna pomoč gasilcev, v GPO Polzela so imeli tri intervencije, GPO
Vransko so imeli dve intervenciji, GPO Tabor in GPO Braslovče pa intervencij v tem času niso imeli.
Tadej Zupan, predstavnik GZ Žalec za odnose z javnostmi
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Nove biometrične osebne izkaznice prihajajo 3. januarja 2022
Verjetno ste že kje slišali ali prebrali, da bomo na
podlagi sprememb in dopolnitev Zakona o osebni
izkaznici v Sloveniji dobili nove biometrične osebne
izkaznice. Izdajati jih bomo začeli 3. januarja 2022.
Zaradi številnih vprašanj, povezanih z izdajo in
potekom osebnih izkaznic do konca letošnjega leta,
poudarjamo, da bomo lahko državljanke in državljani
osebne izkaznice izdane na obstoječih (starih) obrazcih
uporabljali do rednega poteka in nam jih zaradi uvedbe
nove serije dokumentov z
novim letom ne bo
potrebno menjati (na
primer komur osebna
izkaznica velja do leta
2025, bo lahko do takrat
uporabljal
še
staro).
Razen, če se bomo sami
odločili, da želimo novo
biometrično
osebno
izkaznico, bomo staro
lahko nadomestili z novo,
kadarkoli bomo to želeli,
tudi
pred
potekom
siceršnjega datuma veljavnosti. Prav tako nam ne bo
treba menjati osebnih izkaznic, izdanih s trajno
veljavnostjo. To velja za osebne izkaznice, ki se izdajo
po dopolnjenem 70. letu starosti. Takšnih je bilo na
območju Upravne enote Žalec na dan 1. januar 2021 kar
5.047.
Nova osebna izkaznica bo vsebovala čip, na katerem
bosta zapisana biometrična podatka podobe obraza in
dveh prstni odtisov. Biometrični podatki bodo shranjeni
samo na čipu individualne osebne izkaznice in se bodo
lahko uporabljali samo za preverjanje verodostojnosti
dokumenta in istovetnosti lastnika dokumenta pri
prehajanju državnih meja.

Osebna izkaznica bo postala tudi nosilka sredstva
elektronske identifikacije, saj bo vsebovala dve sredstvi
elektronske identifikacije (visoke in nizke ravni
zanesljivosti) in kvalificirano potrdilo za elektronski
podpis. Uporaba te funkcije osebne izkaznice bo sicer
določena z Zakonom o elektronski identifikaciji in
storitvah zaupanja. Osebna izkaznica bo zato lahko
priglašena kot nacionalni dokument za čezmejno
elektronsko poslovanje. Z osebno izkaznico bomo lahko
opravljali tudi storitve na
področju zdravstva.
Pomembna novost za
imetnika novega osebnega
dokumenta bo tudi z
vidika
preprečevanja
zlorabe identitete, kajti
uvaja se podlaga za hitro
elektronsko prijavo izgube
ali kraje. Ob vložiti vloge
za osebno izkaznico bomo
na upravnih enotah lahko
preverjali
istovetnost
posameznika tudi z vpogledom v uradne evidence in
primerjali fotografije posameznika iz evidenc uradnih
identifikacijskih dokumentov. Prav tako bo preko
portala e-uprava na podlagi serijske številke mogoče
preveriti, ali je dokument veljaven ali neveljaven.
Slovenci lahko z osebno izkaznico potujemo v 37 držav,
veljavno osebno izkaznico pa ima kar 1.830.000
državljanov. Na dan 1. januarja 2021 je imelo veljavno
osebno izkaznico 37.454 državljanov s stalnim
prebivališčem na območju UE Žalec. Sicer je reden
potek (še) veljavnih osebnih izkaznic, med katerimi je
verjetno tudi vaša, po posameznih letih sledeč:
•

Izkaznico, ki bo vizualno sledila celostni grafični
podobi slovenskih potovalnih dokumentov, bomo še
naprej uporabljali kot dokazilo o državljanstvu in bo
namenjena izkazovanju istovetnosti, nastopanju v
pravnem prometu in, kot že zapisano, prehodu državne
meje. Postopek pridobitve nove osebne izkaznice bo
enak postopku pridobitve potnega lista in bo pomenil
zgolj dopolnitev trenutnega postopka. Dodatno se bosta
ob vlogi posameznika, ki bo dopolnil dvanajst let
starosti, poleg fotografije zajela še dva prstna odtisa, ki
pa se v evidenci ne bosta hranila, ampak se bosta
izbrisala po vročitvi oziroma 90 dni od datuma izdaje,
če osebna izkaznica ne bo vročena prej.

•
•
•
•
•

v letu 2021
izkaznicam,
v letu 2022
izkaznicam,
v letu 2023
izkaznicam,
v letu 2024
izkaznicam,
v letu 2025
izkaznicam,
v letu 2026
izkaznicam.

poteče veljavnost 4.761 osebnim
poteče veljavnost 6.681 osebnim
poteče veljavnost 4.906 osebnim
poteče veljavnost 3.558 osebnim
poteče veljavnost 2.457 osebnim
poteče veljavnost 1.737 osebnim
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Ne smemo pozabiti, da je potovalni dokument, kamor
spada tudi osebna izkaznica, treba zamenjati ne samo po
poteku veljavnosti, ampak tudi v primerih spremembe
naslova prebivališča, osebnega imena, poškodbe ali
pogrešitve. Za odločitev, ali si boste pridobili novo
biometrično osebno izkaznico, kljub temu da vam stara
še ne bo potekla v tem letu, imate dovolj časa. Kot že
zapisano je datum izdaje novih osebnih izkaznic 3.
januar 2022. Da bi se izognili morebitni slabi volji pred

dopustom še dobrohoten namig: čimprej poglejte
veljavnost svojih potovalnih dokumentov in si
pravočasno zagotovite nove.
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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Praznovanje 4. svetovnega dne čebel
20. decembra 2017 je generalna skupščina združenih narodov v New Yorku na pobudo Slovenije 20. maj razglasila za
svetovni dan čebel. S tem se je končal dolgotrajni postopek razglasitve, ki se je
pričel v letu 2014. Razglasitev je za Slovenijo pomenila pomembno diplomatsko
zmago.
Prvo praznovanje svetovnega dne čebel je bilo organizirano v Žirovnici na
Gorenjskem, kjer je bil rojen Anton Janša, največji čebelar, ki se je rodil 20. maja
1734 in po katerem je bil izbran dan za praznovanje SDČ.
Od razglasitve naprej se za praznovanje SDČ odločajo številne organizacije in
različna združenja po celem svetu. Glavne aktivnosti, povezane s praznovanjem
svetovnega dne čebel, koordinira Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano
ob sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije, ki sta v ta namen vzpostavila delovanje spletne strani
www.worldbeeday.org, na kateri so zbrane koristne informacije, povezane s praznovanjem.
Na mednarodnem področju praznovanje SDČ spodbuja Organizacija za prehrano in kmetijstvo (FAO) s sedežem v
Rimu ob sodelovanju z mednarodno čebelarsko organizacijo APIMONDIA.
Tudi v letošnjem letu naše aktivnosti močno kroji širjenje virusa COVID-19, zato v zvezi s praznovanjem SDČ dogodki
ne bodo organizirani, bo pa zaradi tega več aktivnosti potekalo preko medijev, spletnih javljanj in različnih objav na
družbenih medijih, da so informacije čimbolj dosegljive širši javnosti.
Glavni namen SDČ ni praznovanje, ampak predvsem ozaveščanje širše javnosti, da so:
1. čebele in ostali opraševalci izredno pomembni;
2. čebele v zadnjem obdobju na veliko področjih
ogrožene in
3. kaj moramo kot skupnost in posamezniki narediti v
prihodnosti, da bomo čebele ohranili v prihodnje.
Nabor aktivnosti za boljše preživetje čebel:
• sajenje avtohtonih medovitih rastlin (seznam rastlin je
dosegljiv na spletni strani ČZS);
• v okrasne namene (na balkonih in drugih zunanjih
prostorih) sejemo, sadimo medovite rastline;
• ohranjamo travnike z večjo pestrostjo rastlin;
• setev travnikov z medonosnimi rastlinami;
• košnja cvetočih rastlin po cvetenju;
• nakup medu in ostalih čebeljih pridelkov pri najbližjih
čebelarjih;
• moralna podpora čebelarjem;
• odstop primerne kmetijske lokacije za začasno ali
trajno namestitev čebel;
• zmanjšana uporaba čebelam škodljivih pesticidov;
• mulčenje cvetočih rastlin v sadovnjakih in vinogradih
pred škropljenjem s pesticidi.
Nabor ni dokončen, vseeno pa lahko vsakdo najde ideje, kaj lahko naredi dobrega za čebele in ostale opraševalce. Ob
tem pa moramo še vedeti, da s tem ko pomagamo čebelam, pomagamo tudi ostalim organizmom in ne nazadnje tudi
ljudem. Čebele namreč za dober razvoj in življenje potrebujejo skoraj enake življenjske pogoje kot ljudje. Čist zrak,
vodo in zdravo okolje brez onesnaženosti. Takšno okolje pa je tudi bolj zdravo za življenje ljudi.
Bodimo odgovorni, varujmo okolje in tudi sami bomo živeli v boljšem in predvsem bolj zdravem okolju.
Dr. Peter Kozmus, podpredsednik svetovne čebelarske organizacije Apimondia

10

VSEBINA
• ZAKLJUČNI RAČUN Proračuna Občine Tabor za leto 2020
• PRAVILNIK o pospeševanju samozaposlovanja v Občini Tabor

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 in 14/15 – ZUUJFO in 11/18-ZSPDSLS-1 in 30/18), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP in 96/15-ZIPS1617 in 13/18),
Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 –
odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 –
ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US in 90/15,
102/15 in 63/16-ZDoh-2R in 77/17-ZMVN-1) in 15. člena Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06, 51/10 in
60/15 in Uradne objave Občine Tabor, št. 3/18) je Občinski svet Občine Tabor na svoji 16. redni seji dne 3. 5. 2021
sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA OBČINE TABOR ZA LETO 2020
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Tabor za leto 2020.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Tabor za leto 2020 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan
podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance
prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz
predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Tabor za leto 2020. Sestavni del zaključnega
računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih
projektov, o njihovih spremembah tekom leta 2020 ter njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki Občine Tabor po zaključnem računu proračuna za leto 2020
znašajo:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
__________________________________________________________________________________________
Skupina/Podskupina kontov
Zaključni račun 2020
__________________________________________________________________________________________
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I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
711 Upravne takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva .iz državnega proračuna EU
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso PU
432 Investicijski transferi PU
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

1.922.964
1.692.844
1.495.642
1.392.097
73.006
30.539
0
197.202
80.347
9.917
2.397
13.355
91.186
111
0
111
0
0
230.009
230.009
0
1.814.941
672.178
269.328
43.065
333.591
2.339
23.855
641.675
19.286
444.460
40.185
137.744
466.672
466.672
34.416
16.006
18.410
108.022

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
__________________________________________________________________________________________
Skupina/Podskupina kontov
Zaključni račun 2020
__________________________________________________________________________________________
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
___________________________________________________________________________________________
Skupina/Podskupina kontov
Zaključni račun 2020
___________________________________________________________________________________________
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VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje

33.058
33.058
33.058

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

42.572
42.572
42.572

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

98.509
-9.513

X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)

-108.022

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

117.775

4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Tabor za leto 2020 se objavi v Uradnih objavah občine Tabor.
Številka: 410-6/2020
Tabor, 3. 5. 2021
OBČINA TABOR
župan Marko Semprimožnik, l.r.

Na podlagi 34. člena Zakona o urejanju trga dela ( Ur. l. RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 –
ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT, 55/17, 75/19, 11/20 – odl. US in 189/20 – ZFRO), 2. člena Zakona o spremljanju državnih
pomoči (Ur. l. RS, št. 37/04), Uredbe Komisije EU (ES, št. 1407/2013), Pogodbe o delovanju Evropske unije pri
pomoči de minimis (Ur. l. EU, L 352, 24. 12. 2013) in 6. člena Statuta Občine Tabor (Ur. l. RS, št. 120/06, 51/10, 60/15
in Uradne objave Občine Tabor, št. 3/18) je Občinski svet Občine Tabor na 16. redni seji dne 3. 5. 2021 sprejel

PRAVILNIK O POSPEŠEVANJU SAMOZAPOSLOVANJA V OBČINI TABOR
I. Splošne določbe
1. člen
S tem pravilnikom se določajo merila, pogoji in postopki za dodeljevanje sredstev za pospeševanje samozaposlovanja v
Občini Tabor (v nadaljevanju: občina).
Za uresničevanje ciljev občine na področju pospeševanja in spodbujanja razvoja podjetništva se sredstva po tem
pravilniku dodeljujejo v skladu z Uredbo Komisije in Pogodbo o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis.
2. člen
Skupna vrednost pomoči, dodeljene enotnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis« ne sme presegati 200.000 EUR
v katerem koli obdobju treh poslovnih let, ne glede na obliko ali namen pomoči. V primeru podjetij, ki delujejo v
cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 EUR.
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Enotno podjetje je definirano kot vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
- podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,
- podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovnega ali nadzornega organa
drugega podjetja,
- podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim
podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,
- podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki
navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Do »de minimis« pomoči niso upravičena podjetja iz naslednjih sektorjev/področij:
- ribištvo in akvakultura,
- primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov,
- predelava in trženje kmetijskih proizvodov: kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene in količine takih
proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, kadar je pomoč
pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce,
- dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer za tisto pomoč, ki je neposredno
povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi
izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo in
- podjetja, ki bi dajala prednost uporabi domačih proizvodov pred uvoženimi.
Do »de minimis« pomoči niso upravičena podjetja, ki:
- nimajo poravnanih vseh obveznosti do občine in
- nimajo poravnanih vseh davkov in prispevkov.
Pomoči, dodeljene podjetjem, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, ne smejo biti namenjene za nabavo vozil za
komercialni cestni prevoz tovora.
Občina bo od prejemnika pomoči pred dodelitvijo sredstev pridobila pisno izjavo o:
- že prejetih »de minimis« pomočeh, vključno z navedbo pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v predhodnih
dveh poslovnih in v tekočem poslovnem letu še kandidiral za »de minimis« pomoč,
- drugih že prejetih pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovilo, da z dodeljenim zneskom pomoči »de
minimis«, ne bo presežena zgornja meja »de minimis« pomoči po drugih predpisih,
- povezanih družbah ter o združitvi ali razdelitvi podjetij, skladno z definicijo enotnega podjetja.
Občina bo prejemnika pomoči pisno obvestila, da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis« in o znesku de minimis
pomoči ter hranila evidenco o individualni pomoči de minimis 10 let od datuma dodelitve pomoči.
3. člen
Sredstva po tem pravilniku se zagotavljajo v proračunu občine za namene in v višini, ki je določena z odlokom o
proračunu Občine Tabor za posamezno leto na proračunski postavki:
»14020 Podpora mladim podjetnikom«.
II. Namen pomoči
4. člen
Namen pomoči je povečanje števila zaposlenih in ustvarjanje novih delovnih mest ter zmanjševanje brezposelnosti.
III. Upravičenci
5. člen
Upravičenci do sredstev za realizacijo samozaposlitve so brezposelne osebe, ki so državljani Republike Slovenije, imajo
stalno prebivališče na območju Občine Tabor in so bile prijavljene na Zavodu za zaposlovanje najmanj tri mesece pred
realizacijo samozaposlitve in v obdobju, določenim z razpisom, realizirajo samozaposlitev.
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Upravičenci do sredstev za samozaposlitev morajo realizirati samozaposlitev na območju Občine Tabor, kar pomeni, da
morajo biti sedež in poslovni prostori na območju Občine Tabor.
Dejavnost se mora ohraniti na območju Občine Tabor vsaj eno leto po realizaciji samozaposlitve.
IV. Upravičeni stroški
6. člen
Upravičeni stroški sofinanciranja so stroški za realizacijo samozaposlitve, povezani z izvajanjem dejavnosti: stroški
obveznih prispevkov za socialno varnost, opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, računovodskih storitev,
najemnin poslovnih prostorov ter stroški nabave pisarniške in računalniške opreme.
Med upravičene stroške ne sodijo stroški za nabavo vozil za cestni prevoz tovora.
V. Postopek
7. člen
Sredstva za pospeševanje samozaposlovanja se dodeljuje na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi občina za posamezno
proračunsko leto.
8. člen
Javni razpis za dodeljevanje finančnih sredstev za spodbujanje samozaposlovanja mora vsebovati:
- predmet razpisa,
- skupen znesek sredstev, namenjenih za sofinanciranje samozaposlovanja,
- pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji,
- višino sredstev, ki jih lahko pridobijo upravičenci,
- pogoje, pod katerimi se sredstva dodeljujejo,
- navedbo dokazil, ki jih morajo predložiti vlagatelji,
- rok za oddajo vlog in
- rok, v katerem bo sprejet sklep o odobritvi sredstev.
9. člen
Vlagatelj mora k vlogi za pridobitev sredstev spodbujanja samozaposlovanja predložiti naslednja dokazila:
- potrdilo o stalnem prebivališču v občini, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
- dokazilo o samozaposlitvi (fotokopijo obrazca M1/M2, iz katere je razvidno, da je samozaposlitev realizirana za
polni delovni čas, razen v primeru odločbe o invalidnosti) in izjavo »Fotokopija enaka originalu« ter podpisom
prijavitelja in
- dokazilo o opravljanju gospodarske dejavnosti (izpis AJPES) ali druga ustrezna dokazila v skladu z veljavno
zakonodajo.
10. člen
Postopek za dodelitev pomoči »de minimis« vodi strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Na podlagi ugotovitve
komisije o upravičenosti do dodelitve pomoči odloči župan s sklepom.

VI. Ostale določbe
11. člen
Medsebojne obveznosti med upravičencem pomoči in občino se uredijo s pogodbo. Kontrolo nad izvajanjem pogodb
opravlja občinska uprava.
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12. člen
V primeru ugotovitve, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena, ali so bila dodeljena na
podlagi neresničnih podatkov ali je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je občina upravičena zahtevati vračilo
dodeljenih denarnih sredstev s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.
V kolikor se iz katerih koli razlogov, razen višje sile, prekine samozaposlitev v predpisanem roku, je prejemnik sredstev
dolžan vrniti prejeta sredstva vključno z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi.
Prejemnik sredstev mora na zahtevo občine dokazati, da je ohranil samozaposlitev vsaj eno leto.
VII. Končne določbe
13. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnih objavah Občine Tabor.

Številka: 007-1/2021-1
Datum: 3. 5. 2021
OBČINA TABOR
župan Marko Semprimožnik, l.r.

V Uradnih objavah Občine Tabor, št. 3/2021 je bil objavljen Sklep o cenah programov predšolske vzgoje v JVIZ OŠ
Vransko - Tabor, OE Vrtec Tabor z veljavnostjo od 1. 3. 2021 dalje, številka: 602-2/21.
Z dnem objave tega sklepa preneha veljati Sklep o cenah programov predšolske vzgoje v JVIZ OŠ Vransko - Tabor, OE
Vrtec Tabor, št. 03201-7/2018-7/7, objavljen v Uradnih objavah Občine Tabor, št. 9/2019 z dne 10. 10. 2019.
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VSEBINA
• JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov oz. projektov, ki niso bili predmet drugih javnih razpisov iz
proračuna Občine Tabor za leto 2021 ‒ Pokroviteljstvo župana
• JAVNI RAZPIS za sofinanciranje stroškov samozaposlitve brezposelnih oseb v Občini Tabor za leto 2021

Župan Občine Tabor na podlagi Odloka o proračunu Občine Tabor za leto 2021 (Uradne objave Občine Tabor, št.
8/2020) objavlja

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV OZ. PROJEKTOV,
KI NISO BILI PREDMET DRUGIH JAVNIH RAZPISOV
IZ PRORAČUNA OBČINE TABOR ZA LETO 2021 ‒ POKROVITELJSTVO ŽUPANA
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor.
2. Predmet javnega razpisa so programi in projekti, med katere sodijo organizacije in udeležbe na večjih prireditvah,
proslavah, dogodkih in tekmovanjih, izdaje knjig, brošur ter zvočnih zapisov, nakup oz. posodobitev opreme, izvedba
dobrodelnih oziroma izobraževalnih akcij ter ostali projekti ali aktivnosti, ki niso bili predmet drugih javnih razpisov iz
proračuna Občine Tabor, vendar pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb, izboljšanju procesov in pogojev
delovanja ter družbenega življenja v občini, dostopnosti storitev in prepoznavnosti občine.
Za izvajanje razpisanih programov je Občina Tabor v proračunu za leto 2021 zagotovila sredstva v višini
1.500,000 EUR na naslednji proračunski postavki:
04102 Sofinanciranje ostalih programov oz. projektov: 1.500,00 EUR
3. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci programov oziroma projektov:
•
•

fizične in pravne osebe, organizirane v obliki društev, klubov, zvez, združenj in javnih zavodov, ki imajo
stalno prebivališče oziroma sedež na območju Občine Tabor in katerih dejavnost je nepridobitnega značaja,
druge fizične in pravne osebe, organizirane v obliki društev, klubov, zvez, združenj in javnih zavodov, če se
programi oz. projekti pretežno nanašajo ali se odvijajo na območju Občine Tabor.

Na razpisu ne morejo sodelovati:
•

vlagatelji, ki so za prijavljeni program oziroma projekt že prejeli sredstva na drugih razpisih Občine Tabor
oziroma so njihovi programi v letu 2021 na kakršenkoli način že financirani iz proračuna Občine Tabor,
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•

gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, povezane osebe, gospodarska interesna združenja,
podružnice tujih podjetij in druge osebe po Zakonu o gospodarskih družbah ter vsi ostali subjekti, katerih
dejavnost je pridobitnega značaja.

4. Pogoji, katere morajo izpolnjevati vlagatelji:
•
•
•
•
•

da izvajajo programe ali projekte, ki so predmet razpisa;
da imajo stalno prebivališče, oziroma sedež na območju Občine Tabor, izvajajo programe ali projekte, ki se
pretežno nanašajo ali se odvijajo na območju Občine Tabor;
da programi ali projekti omogočajo vključevanje ali sodelovanje članov oziroma uporabnikov iz Občine Tabor;
da prijavljeni programi ali projekti niso bili sofinancirani iz proračuna Občine Tabor 2021 in tudi ne bodo
prijavljeni na katerikoli drugi javni razpis Občine Tabor za leto 2021;
da v skladu z drugim odstavkom 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št.
69/2011 ‒ UPB2) neposredno odgovorna oseba za vodenje poslov, zastopanje ali zakonito poslovanje društva
ni funkcionar Občine Tabor ali družinski član tega funkcionarja. Funkcionar ali njegov družinski član je lahko
zgolj član društva ali član organa društva, ki ni neposredno odgovoren za vodenje in zastopanje društva v
pravnem prometu.

5. Vrednotenje posameznih programov oz. projektov:
Predmet
organizacije večjih prireditev, proslav, dogodkov in tekmovanj
udeležba na večjih prireditvah, proslavah, dogodkih in tekmovanjih
izdaja knjige, brošure, zvočnih zapisov
nakup oz. posodobitev opreme
izvedba dobrodelnih akcij
izvedba izobraževalnih akcij
ostali projekti ali aktivnosti

znesek v EUR
50,00–400,00
50,00–100,00
50,00–100,00
50,00–200,00
50,00–200,00
50,00–200,00
50,00–400,00

6. Vsak vlagatelj lahko na razpis prijavi največ en program oz. projekt.
7. Vrednost sredstev javnega razpisa je 1.500,00 EUR.
8. Rok za porabo sredstev: Sofinancirajo se projekti, ki se bodo izvedli v letu 2021, in sicer najkasneje do 31. 12.
2021 oz. do porabe sredstev.
9. Razpisni rok: Razpis se prične naslednji dan po objavi na spletni strani občine: www.obcina-tabor.si in je odprt do
porabe sredstev, vendar najkasneje do 17. 12. 2021.
10. Prijava na razpis mora biti izpolnjena izključno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije in je objavljen na
spletni strani občine.
Prijave morajo biti oddane osebno ali poslane na naslov Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor, v zaprti ovojnici s
pripisom »Ne odpiraj – javni razpis: pokroviteljstvo župana 2021« ter navedbo prijavitelja.
Odpiranje in obravnava prijav ter obveščanje o izboru:
•
•
•

•

postopek javnega razpisa bo vodila posebna komisija, ki jo za ta namen imenuje župan (v nadaljevanju:
komisija);
komisija bo obravnavala pravilno označene prijave oz. vloge enkrat mesečno;
vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala, da jih v roku 15 dni po
prejemu poziva, dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v navedenem roku ne bodo dopolnili, se s
sklepom zavržejo;
komisija lahko naknadno zahteva še predložitev drugih dokumentov kot dokazilo resničnosti navedb v vlogi in
priloženih obrazcih;
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•

•
•
•

komisija bo predlagala višino sredstev za sofinanciranje posameznih programov oz. projektov prijaviteljev. V
kolikor komisija meni, da posamezni program oziroma projekt izredno prispeva k izboljšanju procesov in
pogojev delovanja oz. življenja ljudi ter povečuje dostopnost storitev, oziroma je pomemben za občino, lahko
takemu programu oziroma projektu predlaga višja sredstva sofinanciranja;
Občina Tabor bo z izvajalcem programa oz. projekta sklenila pogodbo o sofinanciranju;
Občina Tabor lahko javni razpis po prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen
del razpoložljivih sredstev;
odpiranje vlog ni javno.

11. Dodatne informacije: Saša Zidanšek Obreza, telefon: (03) 705 70 88, e-pošta: sasa.zidansek.obreza@obcinatabor.si.

Številka: 093-1/2021
Tabor, 13. 5. 2021
OBČINA TABOR
župan Marko Semprimožnik, l.r.

Na podlagi 7. člena Pravilnika o pospeševanju samozaposlovanja v Občini Tabor (Uradne objave Občine Tabor, št.
4/2021), Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE STROŠKOV SAMOZAPOSLITVE BREZPOSELNIH OSEB
V OBČINI TABOR ZA LETO 2021

I. Predmet javnega razpisa in višina razpoložljivih sredstev
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz proračuna Občine Tabor v višini 4.000,00 EUR kot pomoč
pri razvoju podjetništva z namenom povečanja števila delovnih mest ter zmanjševanja brezposelnosti.
Sredstva po tem razpisu se dodeljujejo v skladu z Uredbo Komisije in Pogodbo o delovanju Evropske unije pri pomoči
de minimis in so zagotovljena na proračunski postavki: 14020: Podpora mladim podjetnikom.
Minimalni znesek nepovratnih sredstev na posameznega upravičenca je 1.000,00 EUR. V primeru več upravičencev se
skupen znesek proračunskih sredstev za sofinanciranje stroškov samozaposlitve brezposelnih oseb sorazmerno razdeli,
vendar ne manj kot 1.000,00 EUR na posameznika.
Dodeljena sredstva so strogo namenska in jih sme prejemnik porabiti izključno za realizacijo samozaposlitve oz. za
stroške, povezane z izvajanjem dejavnosti, kot so: obvezni prispevki za socialno varnost, osnovna sredstva,
računovodske storitve, najemnine poslovnih prostorov ter stroški nabave pisarniške in računalniške opreme.
II. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Upravičenci do sredstev za realizacijo samozaposlitve so brezposelne osebe, ki so državljani Republike Slovenije, imajo
stalno prebivališče v Občini Tabor in so bile prijavljene na Zavodu za zaposlovanje najmanj tri mesece pred realizacijo
samozaposlitve in v obdobju, določenim z razpisom, realizirajo samozaposlitev.
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Pogoji:
- registracija katerekoli dejavnosti, razen na področjih kmetijstva (primarna kmetijska proizvodnja), ribištva,
ribogojstva ali premogovništva (zaradi pravil o pomoči de minimis, po katerih se dodeljuje subvencija),
- samozaposlitev v obdobju od 1. januarja 2021 do 15. novembra 2021,
- poslovni sedež in dejavnost morata biti na območju Občine Tabor,
- dejavnost mora pomeniti edino zaposlitev, kar pomeni prijavo v obvezno pokojninsko in invalidsko ter
zdravstveno zavarovanje za polni delovni/zavarovalni čas 40 ur na teden,
- vsaka sofinancirana samozaposlitev se mora ohraniti najmanj 12 mesecev od prejema sredstev, v kolikor pa se
iz katerihkoli razlogov prekine, je prejemnik dolžan vrniti vsa prejeta sredstva, vključno z zakonsko
zamudnimi obrestmi,
- v zvezi z istimi upravičenimi stroški se pomoč de minimis ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo, če bi
bila s tako kumulacijo presežena največja dovoljena višina pomoči.
III. Vsebina prijave
Prijava na razpis mora vsebovati naslednje priloge:
1. izpolnjen obrazec »Prijava na razpis«,
2. izpolnjen obrazec »Podatki o dejavnosti«,
3. izpolnjen obrazec »Izjava«,
4. potrdilo Zavoda za zaposlovanje RS o časovnem obdobju prijave brezposelne osebe na zavodu (potrdilo se pridobi
ob odjavi z zavoda),
5. potrdilo Upravne enote o stalnem prebivališču (ne sme biti starejše kot 30 dni),
6. dokazila o obstoju podjetja:
a. za samostojne podjetnike: izpis iz Poslovnega registra Slovenije, ki ne sme biti starejši kot 30 dni,
b. za gospodarske družbe: izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši kot 30 dni;
7. fotokopijo obrazca M-1 »Prijava podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju,
zavarovanju za starševsko varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja
zavarovanje«, iz katerega je razvidno, da je samozaposlitev realizirana za polni delovni čas.
IV. Končno poročilo o realizaciji samozaposlitve
Prijavitelji, ki bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje, podpisali pogodbo in prejeli nepovratna sredstva, bodo morali po
poteku 12 mesecev od dneva nakazila sredstev oz. najkasneje do 31. 12. 2022 predložiti končno poročilo, v katerem
bodo poročali o porabi sredstev ter o uspešnosti realizacije samozaposlitve.
Obrazcu končnega poročila, ki ga prejemnik prejme ob podpisu pogodbe, je potrebno predložiti tudi dokazilo o obstoju
podjetja:
a. za samostojne podjetnike: izpis iz Poslovnega registra Slovenije, ki ne sme biti starejši kot 30 dni,
b. za gospodarske družbe: izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši kot 30 dni;
V kolikor končnega poročila ne bomo prejeli do navedenega roka, bo to pomenilo neizpolnjevanje pogodbenih
obveznosti in bomo zahtevali vrnitev dodeljenih sredstev, vključno s pripadajočimi obrestmi.
V. Rok in način za predložitev prijav in vseh zahtevanih dokumentov:
Zadnji rok za predložitev prijav je petek, 19. november 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 stroškov samozaposlitve brezposelnih oseb v Občini Tabor za leto 2021« z navedbo naslova pošiljatelja
na hrbtni strani kuverte.
VI. 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.
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Nepravilno izpolnjene in označene prijave ter nepopolne in prepozne vloge se s sklepom zavržejo.
Na predlog komisije direktor občinske uprave s sklepom o izidu razpisa obvesti vse prijavljene na razpis najkasneje v
roku 10 dni po datumu, ki je določen za predložitev vlog.
Po preteku pritožbenega roka bodo z izbranimi izvajalci sklenjene pogodbe o sofinanciranju.
VII. Dvig razpisne dokumentacije
Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko v času uradnih ur zainteresirani dvignejo na Občini Tabor, Tabor 21, 3304
Tabor, v sprejemni pisarni.
Objavljena je tudi na spletni strani Občine Tabor: www.obcina-tabor.si, rubrika Javni razpisi.
VIII. Dodatne informacije: Saša Zidanšek Obreza, telefon: (03) 705 70 88, e-pošta: sasa.zidansek.obreza@obcinatabor.si.
IX. Izjava o zaupnosti dokumentacije
Dokumentacija, ki bo prispela na razpis, je zaupne narave in bo dana na vpogled le članom strokovne komisije, ki jo
bodo uporabili izključno za namene ocenitve in le v postopku odločanja o dodelitvi sredstev po tem razpisu. Podatki
bodo varovani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Številka: 302-1/2021-4
Tabor, 20. 5. 2021
OBČINA TABOR
župan Marko Semprimožnik, l.r.
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Ajda – vsestransko uporabna kulturna rastlina
Ohranjanje ajde, ki so jo še pred pol stoletja naši predniki pridelali v velikih količinah, in posledično skrb za čebele,
pomen lokalno pridelane hrane, osveščanje, povečanje izkoriščenosti kmetijski zemljišč … so le nekateri razlogi, zaradi
katerih je Čebelarska zveza Slovenije kot pobudnik in koordinator projekta »Kar sejemo, to žanjemo« leta 2014 skupaj
s partnerji začela s spodbujanjem setve medovite ajde. Ajda je kulturna rastlina, ki je pomembna tudi pri kolobarjenju in
ne potrebuje škropljenja, kar pomembno prispeva k ekološkemu kmetijstvu. Je tudi uspešna v boju proti plevelom.
Projekt »Kar sejemo, to žanjemo« je povezoval številne
partnerje. Sodelovali so
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Kmetijsko gozdarska zbornica
Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, kmetijske šole
in ostali partnerji. Vsak od njih je po svojih najboljših
močeh prispeval k povečanju prepoznavnosti medovite ajde.
Po podatkih Agencije RS za kmetijske trge in razvoj
podeželja so se kmetijske površine, posejane z ajdo,
povečale iz 3.022 ha v letu 2015, na 6.432 ha v letu 2020.
To pomeni, da so se kmetijske površine, posejane z ajdo, v
zadnjih petih letih v Sloveniji podvojile. V tabeli so
prikazani podatki po letih.

Podatki o prijavljenih kmetijskih površinah posejanih
z ajdo v zbirnih vlogah za leta 2015 - 2020 v ha

LETO
2015
2016
2017
2018
2019
2020

AJDA
3021,65
4024,94
4528,18
4992,71
6440,57
6431,69

Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

Ajdo lahko sejemo kot glavni ali strniščni posevek. Glavni posevek sejemo od začetka do konca maja, ko je dovolj
toplo za kalitev in ni več nevarnosti slane. V maju sejana ajda do spravila potrebuje od 11 do 12 tednov. Setev ajde kot
glavnega posevka se še posebej priporoča za območja, ki jih pogosto prizadene suša. Strniščna ajda se seje po spravilu
ozimnih žit, to je od 10. in najkasneje do 25. julija. Cveti v avgustu
ali septembru, ko v naravi začne primanjkovati hrane za čebele. Za
čebele so pomembne medovite sorte ajde, to so darja, čebelica in
črna gorenjska. Ajdo sejemo na njive, kjer predhodne poljščine niso
bile premočno gnojene z dušikom. Podrobnejše nasvete v zvezi s
pridelavo ajde najdete v publikaciji Tehnologija pridelave ajde, ki so
jo pripravile strokovne službe Kmetijsko gozdarske zbornice
Slovenije.
Čebelarska zveza Slovenije je kot pobudnik in koordinator projekta
»Kar sejemo, to žanjemo« skupaj s partnerji pomembno prispevala k
povečanju setve ajde, spodbudila sodelovanje med čebelarji in kmeti
ter posredno vplivala na pridelavo tako zaželene domače, slovenske
ajde. Z vključevanjem kulinarike smo obudili tradicionalne jedi iz
ajde in navdihnili sodobne kuharske mojstre ter povečali pridelavo
ajdovega medu.
Čebelarska zveza Slovenije skupaj s partnerji nadaljuje s
spodbujanjem setve medovitih kulturnih rastlin, kot so sončnice,
buče in facelije.
Ponosni smo, da lahko prispevamo k ohranjanju narave in čebel.
Nataša Klemenčič Štrukelj

Črkoljub potuje v Avstralijo
Iskreno sem hvaležna, da sem Črkoljuba odposlala v Avstralijo, pa tudi za vsako naročilo posebej.
Z vsakim naročilo sem še bliže cilju, ki sem si ga zadala. Vsakega 50. Črkoljuba podarim Slovencem po svetu.
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Prvi potuje v Avstralijo, v Društvo za slovenski jezik in kulturo Queensland, ki je bilo ustanovljeno novembra 2015.
Glavna misija društva je ohranjanje in promoviranje slovenskega jezika in kulture v avstralski zvezni državi
Queensland.
Naj potuje k radovednim otrokom, ki jim je slovenščina tuja, a tako blizu.
Srečno pot, Črkoljub!

Mateja Jezernik, www.crkoljub.si

Sem jaz odgovoren/a za druge?
Gotovo je ena izmed težjih lekcij v življenju ta, da znamo vstopiti in izstopiti iz življenja drugih ob pravem času. Znati
uskladiti, do kam in kako je še »prav« zanje in za nas. Znati prepoznati, kdaj to za nas postane uničujoča sila in ne več
radost, iskrenost in srčna predaja.
Nismo vsi enaki, zato verjetno napisane besede ne bodo sedle vsem v srce. Toda za vse tiste »čustvene« ljudi, bodo
spodaj zapisane besede še kako resnične. Radi pomagamo, radi stojimo ob strani, radi svetujemo in nudimo ljudem, kar
potrebujejo. Vendar, kje je meja? Kdaj smo nudili dovolj? Kdaj smo ponudili preveč? Kdaj postane to breme?
Komurkoli lahko nudimo karkoli želimo, pa to ne bo nikoli breme, nikoli teža, nikoli izčrpavajoče, če dodamo enačbi
razdajanja eno samo stvar ‒ zaupanje. Zaupanje, da je vse točno tako kot mora biti. Težave običajno nastanejo, ko
sodimo situacijo drugih kot napačno, težko, nepremostljivo, obupno in jo poskušamo spremeniti. Velikokrat je na tem
mestu naša pomoč zaželena. Velikokrat pa lahko vidimo, da smo mi pravzaprav edini, ki se trudimo nekaj spremeniti
pri drugih.
Ta želja po spremembi in vodilo k delovanju v tej smeri pogosto izhaja iz našega zavedanja, da je lahko drugače, da je
lahko bolje, da je lahko lepo. Vendar ni prav ničesar, kar bi mi lahko naredili za druge, če drugi ne želijo sebe vlagati v
spremembo. To se pogosto zgodi. Nekdo ni pripravljen sprejemati. Nekdo ni na isti poti, kot smo mi. Nekdo si želi
nekaj drugega. Nekdo enostavno noče. Povejte mi, če imamo osebnega trenerja in nam pokaže vse vaje sveta, sestavi
najboljši plan dela, kar jih je, pa mi osebno ne naredimo vaj, ali lahko pričakujemo rezultate? Ali naš trener ni naredil
najbolje, kar je lahko? Nihče ne more namesto nas. In mi ne moremo namesto drugih.
Kaj ima pri vsem tem sprejemanje in zaupanje? Če vidimo, da je nekaj lahko bolje in poznamo pot k »bolje«, potem
včasih težko sprejemamo, da si nekdo ne izbere biti bolje, živeti drugače in iskati načine. Vendar je to naša sodba. Naše
prepričanje. Naše dojemanje sveta. To je naš pogled. Samo zato, ker mi nekaj vidimo kot »slabo« ali »dobro« ne
pomeni, da je to v resnici tako. To je način, kako mi vidimo stvari. Isti trenutek, ko izpustimo vse sodbe sveta, ki ga
vidimo in doživljamo okoli sebe, popustijo pritiski in bolečine, ki jih nosimo s sabo kot posledico občutka odgovornosti
do drugega.
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Ne vemo, zakaj nekdo potrebuje izkušnjo, kakršne je deležen/a. Ne vemo, čemu je vse to potrebno. Ne vemo, kako
ji/mu to služi in zato je prav, da ne sodimo. Pomagamo, če lahko. Pomagamo, če je zaželeno. Pomagamo do tja, kjer je
tudi nam prijetno, lahkotno in v notranjo izpolnitev in od tam zaupamo in izpustimo, da bo tako, kot mora biti. Če se
pomoč sprejema in je zaželena, nam bo delovanje tako ali tako vedno prijetno. Če pa nekdo na drugi strani ne želi
prejemati tega, kar želimo podarjati, potem ni naše mesto in niti ni naša pravica, da vsiljujemo drugemu »naš« način.
Sprejmimo, da vsakdo hodi po svoji poti. Lahko smo del te poti, lahko celo življenje hodimo skupaj, lahko se srečujemo
na različnih razpotjih. Resnica pa je ena, spoštujmo pot drugega in je ne ocenjujmo po svojih merilih, temveč
prepustimo srcu, da sprejema resnico: »Vsaka pot je »prava«, kajti vsaka pot nas ob koncu dneva pripelje k sebi, ne
glede na to, kako jo mi ocenjujemo.« Nam pa bo naša pot lažja, brez sodbe poti drugih.
Andreja Kotnik, www.obcuti-sebe.eu

Novice iz Državnega zbora
Dvig nadomestila za izgubljeni dohodek
Če bi me leta 2018, ko sem bil izvoljen za poslanca v državni zbor, vprašali, kaj bi rad naredil in kateri zakon bi
spremenil, bi to bil ravno Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki smo ga sprejeli v začetku meseca
maja.
Še preden sem postal poslanec državnega zbora, sem spoznal veliko osebnih zgodb staršev otrok s posebnimi
potrebami, ki so bili mnogokrat preslišani. Še kako dobro razumem njihovo stisko in njihove potrebe, da potrebujejo
več terapij, več plenic, več pomoči in podpore. Zato sem, še preden sem vstopil v državni zbor, tudi sam zbiral
zamaške, papir in denar za osebe s posebnimi potrebami. Verjamem, da ste enako počeli številni sodržavljani, številna
društva in humanitarne organizacije.
Na tem mestu se vsem vam in vsem, ki delate in si prizadevate za izboljšanje statusa otrok s posebnimi potrebami, tudi
iskreno zahvaljujem za vse, kar dobrega naredite za otroke oziroma osebe s posebnimi potrebami. S konkretnimi dejanji
in finančnimi sredstvi ste v tej državi plačali marsikatero uro terapije ali morebiti plenico za otroka s posebnimi
potrebami. Naši državljani pa so s svojo
solidarnostjo in humanitrarnimi dejanji
odplačali tudi kakšen kredit ali plačali
operacijo otrokom s posebnimi potrebami. Za
vse to sem vam izredno hvaležen.
Sedaj, ko sem poslanec NSi, stranke, ki je
blizu ljudem, je moja želja, da to področje
uredimo tudi sistemsko. To pomeni, da lahko
pomagamo vsem naenkrat in ne le vsakemu
posamezno, kot smo to počeli doslej. In ravno
to smo storili v začetku maja. Po letih in letih
suše na tem področju smo v NSi naredili
tisto, kar so drugi leta in leta govorili.
Če se ozremo v preteklost, lahko ugotovimo, da se je delno plačilo za izgubljeni dohodek od leta 2011 uskladil samo
enkrat. To je pomenilo rahlo povečanje iz 734,15 na 751,77 evrov, kolikor znaša nadomestilo za izgubljeni dohodek
tudi danes. V neto znesku je to 588 evrov. Si predstavljate, da mora starš s tem denarjem preživeti sebe in še enega
otroka s posebnimi potrebami? V 11 letih se je nadomestilo torej povečalo le za 17,62 evrov, kar je 1,6 evra na leto. Na
pobudo NSi smo nadomestilo dvignili za 150 evrov na mesec.
Sam nikoli nisem obljubljal nekaj, kar finančno ni vzdržno in s tem zavajal ranljivih skupin, ampak želim s konkretnimi
dejanji za njih nekaj narediti. Zavedam se, da bi starši otrok, ki prejemajo nadomestilo za izgubljeni dohodek – glede na
potrebe – morali prejeti vsaj »predsedniško mesečno plačo«. Vendar v NSi govorimo in delamo tisto, kar je ta trenutek
realno. Realna pa je minimalna plača.
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Na dan obravnave zakona pri delovnem telesu v državnem zboru sem bil s strani nekaterih z leve opozicije v
neformalnem pogovoru deležen opazk, da si delam piar, slišal pa sem tudi kritike o svoji razpravi.
O tem si mislim naslednje: v politiko sem šel, da delam dobro, da delam za ljudi. Kdor me pozna, ve, da je to resnica.
Začetek maja smo v prvem branju sprejeli zakon, ki bo šel v zgodovino. V celotni zgodovini levih vlad, kljub lepim
besedam, niso poskrbeli za starše otrok s posebnimi potrebami. Zato smo to storili mi. Lepo govorijo, moram priznati.
So pravi mojstri. A na njihovem mestu bi dal glavo v pesek in bil tiho ter se vsem opravičil.
Mi, v NSi, pa se poskušamo držati načela, da tisto, kar govorimo, tudi delamo. In zato bomo še naprej delali za tiste, ki
so bili dolga leta preslišani oziroma prezrti.
Kot predlagatelj zakona sem presrečen, da bodo starši otrok s posebnimi potrebami s 1. 7. 2021 dobili višje nadomestilo
za izgubljeni dohodek, in sicer v višini minimalne plače.
Aleksander Reberšek

Razbremenili bomo plače, da bo ljudem ostalo več
V NSi smo prepričani, da je edina pot za uspešen izhod iz epidemije
zagon gospodarstva in nižji davki, zato smo v vladni koaliciji pripravili
paket predlogov sprememb petih davčnih zakonov. Prihaja namreč
največja razbremenitev dela v zgodovini Slovenije.
Predlagamo postopen dvig splošne dohodninske olajšave s sedanjih
3.500 evrov na 7.500 evrov do leta 2025. To pomeni, da bodo zaposleni
že od začetka naslednjega leta imeli višjo neto plačo. Posameznik z
neto plačo v višini 1.300 evrov bo že naslednje leto zaradi davčne
razbremenitve imel na letni ravni neto plačo višjo za 264 evrov.
Leta 2025 bo njegova neto plača na letni ravni višja za kar 1.032 evrov.
Če bodo predlagane spremembe sprejete, bo ob nespremenjeni bruto
plači čez 3 leta izplačilo višje za približno 8 %, leta 2025, ko bodo
veljale vse spremembe, pa bo pri povprečni plači posamezniku na letni
ravni ostala še ena plača. Paket za nekaj let prinaša stabilno in predvidljivo davčno okolje, kar hkrati povečuje
atraktivnost Slovenije za investitorje. Hkrati s paketom debirokratizacije poenostavljamo postopke za državljane in
podjetja.
S paketom davčnih razbremenitev želimo okrepiti srednji sloj in ustrezno nagraditi delo. Tako bomo zmanjšali tudi
selitve mladih in visoko kvalificiranih kadrov v tujino. Z dobrim poslovnim okoljem bomo k nam privabili
visokotehnološka podjetja, ki ustvarjajo dobro plačana delovna mesta. Zmoremo več kot zgolj povprečnost.
Aleksander Reberšek

Iz vrtca in šolskih klopi
Praznovanje Občine Tabor
Otroci se hitro navzamejo navdušenja starejših, tako je tudi pri Šentjurskem sejmu, komaj so ga čakali. Da navdušenje
ne usahne in da praznovanje živi naprej, smo v Vrtcu Tabor tudi letos uredili okolico vrtca in praznično uredili hribček.
Otroci oddelka 5‒6 let so skupaj z vzgojiteljicama uredili hribček ter pripravili plakat in tako voščili našemu kraju VSE
NAJBOLJŠE!
Voščilu se pridružujemo tudi vsi v vrtcu.Vse najboljše, Tabor!
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Koordinatorka Mateja Jezernik

Dan Zemlje v oddelku 2‒3 let
Eden glavnih ciljev na predšolskem področju je vzgoja
otrok v okoljsko odgovorne državljane. V Vrtcu Tabor
dajemo temu prav poseben pomen, saj smo že vrsto let
vključeni v projekt EKO šole. V naši skupini smo skozi
celo šolsko leto intenzivno spoznavali rast rastlin od
semena, rasti in do plodov. Otroci preko igre z zemljo
in sejanja semen ter kasneje skrbjo za rastline,
pridobivajo naravoslovna znanja in občutek za
ohranjanje avtohtonih slovenskih vrst rastlinja.
Ena deklica iz skupine je poznala celo besedo
recikliranje. Zato smo se skupaj vprašali, kaj lahko
storimo tudi mi za recikliranje? Ugotovili smo, da
imamo v vrtcu že ločeno zbiranje odpadkov. Kaj se
zgodi pa z odpadki, ki jih vidimo kdaj na sprehodu?
Odpravili smo se na čistilno akcijo in očistili okolico
vrtca. Moramo pa pohvaliti občane, saj smo našli zelo
malo smeti. Bravo, eko Tabor!
Otroci oddelka 2‒3 z Nušo in Polono

Pohod na Žvajgo
»Končno malo boljša vremenska napoved. Gremo!« »Kam?« »Na planinski pohod, seveda.« »Kako, če pa nam korona
razmere to prepovedujejo?« »Lahko gremo v mehurčku.« »Se že veselimo.« Prav ste prebrali. Tako smo razmišljali
šolski planinci.
Šolski planinci 1. C-razreda POŠ Tabor smo se v torek, 20. aprila, odpravili na Žvajgo. Čeprav so se cel dopoldan na
nebu prepletali oblaki in sonce, smo zbrali pogum in se po kosilu odpravili na pohod. S šolskim kombijem smo se
odpeljali do Prebolda, kjer nas je že čakala učiteljica Silva Rizmal. Od tam smo na pot krenili peš. Po ponekod zelo
strmem pobočju smo se vzpenjali vedno više. Imeli smo lep razgled na Prebold s širšo okolico. Na poti smo opazovali
brstenje dreves, prebujanje narave in prisluhnili petju ptic, ki so nas spremljale s svojim nežnim glasom. Tu pa tam so
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nas skozi krošnje dreves s svojo toplino božali sončni žarki. Na vrhu je kot po navadi sledila malica iz nahrbtnika. Polni
lepih doživetij smo se po krožni poti vrnili nazaj na izhodiščno točko. Na jasi v parku smo počakali kombi, ki nas je
odpeljal nazaj do šole Tabor.
Utrinki učencev
Všeč mi je bilo:
- poslušanje petja ptic (Maruša Blagotinšek, Brin Valentin Grobler),
- plezanje po lestvi in skakanje po koreninah (Ajda Ledinek, Maks Grobler),
- spuščanje padalca (Nil Lopan),
- tek z Lovrom in Leom (Nejc Natek),
- tekanje po potki navzdol (Vesna Cafuta).

Manja Drnolšek, POŠ Tabor

Aktivnosti naših društev
Regijski kviz 2021
Člani Društva podeželske mladine Tabor smo v petek, 16. aprila
2021 sodelovali na regijskem kvizu Mladi in kmetijstvo. Letošnji
združeni regijski kviz je bil prav poseben, ker ni potekal v živo,
kot smo vajeni, ampak se je odvijal preko spletne aplikacije
ZOOM. Kviz je organizirala Zveza slovenske podeželske
mladine v sodelovanju s Kmetijsko gozdarsko zbornico
Slovenije, ki so se prvi lotili kviza na takšen način. Sodelovalo je
osem ekip, in sicer pet ekip iz celjske ter tri ekipe iz koroške
regije. Tekmovalci so tekmovali v znanju na treh področjih:
biodiverziteta, zadružništvo ter razvoj lisaste pasme govedi v RS.
Naše društvo je zastopala ekipa v sestavi: Tanjuša Lukman, Neža
Zupančič ter Urh Račnik. Vsi trije so se več kot odlično odrezali
in tako zasedli zmagovalno prvo mesto celjske regije ter se
uvrstili na državno raven. Državni kviz Mladi in kmetijstvo bo
predvidoma potekal 19. junija 2021 na Ptuju.
Lepo povabljeni, da podprete naše tekmovalce.
DPM Tabor
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Zgodilo se bo

Oglasi
Iščemo pomoč pri
obiranju jagod v
mesecu maju.
Informacije na tel.
št. 041 693 706
28
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NAPOVEDNIK DOGODKOV V OBČINI VRANSKO – JUNIJ 2021
DATUM

PRIREDITEV

KRAJ

ORGANIZATOR

27. 5.–10. 6. 2021

Razstava ob 70. obletnici Schumanove deklaracije
EVROPA IN EVROPEJCI 1950–2020

Schwentnerjeva
hiša

Arhiv RS in ZKTŠ Vransko
(041 919 829)

10. 6. 2021
13.10

TOUR OF SLOVENIA 2021

Vransko

KK ADRIA MOBIL

11. 6. 2021
20.00

Koncert ob 30-letnici razglasitve in obrambe
samostojne Republike Slovenije
PRIFARSKI MUZIKANTI Z NUŠKO
DRAŠČEK

Vransko

Občina Vransko
(031 210 298)

SLOVENSKA BAKLA NA POTI V TOKIO

Vransko

Olimpijski komite Slovenije

DVIG ZASTAVE V KROŽIŠČU

Čeplje

Občina Vransko
(03 703 28 00)

17. 6. 2021
18.00

Odprtje razstave
SKOZI MOJE OČI

Schwentnerjeva
hiša

ZKTŠ Vransko
(041 919 829)

20. 6. 2021
8.00

KOLESARJENJE PO SPODNJI SAVINJSKI
DOLINI

Start pred
Ekomuzejem Žalec

ZKŠT Žalec in Občine
Spodnje Savinjske doline

24. 6. 2021
20.00

Veselica ob dnevu državnosti
ANSAMBEL SMEH

Vransko

Občina Vransko
PGD Vransko
(031 729 953)

25. 6. 2021
7.00

BUDNICA PIHALNEGA ORKESTRA
PREBOLD

Vransko

Občina Vransko
(031 210 298)

15. 6. 2021
14.30
junij 2021

25. 6. 2021
9.00

POHOD IN KOLESARJENJE NA ČRETO

Start pred občinsko
stavbo

Planinsko društvo Vransko
Občina Vransko
OO RK Vransko
(041 818 816)

25. 6. 2021
10.30

MAŠA ZA DOMOVINO

Cerkev Matere
Božje na Čreti

Župnija Vransko

26. 6. 2021
20.00

Vranski poletni večeri – oživimo kulturno
dediščino
ROGIST BOŠTJAN LIPOVŠEK IN
FLAVTISTKA MILENA LIPOVŠEK V
KLAVIRSKEM KVINTETU
»RIMSKI – KORZAKOV«

Župnijska cerkev
sv. Mihaela
Vransko

ZKTŠ Vransko
(031 210 298)

... in še modrosti naših babic
 Če junija sonce pripeka, vmes dežek pohleven rosi, ni treba se bati nam teka: obilo nam zemlja rodi.


Če se sv. Medard (8. 6.) kislo drži, do konca meseca ni pravih sončnih dni.

 Dež na Vida (15. 6.) ječmenu ne kaže kaj prida.
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Fotokotiček
CERKEV SV. MIKLAVŽA

Čestitke
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Koledar dogodkov in prireditev
– maj in junij 2021






DATUM
SOBOTA,
29. 5.

ČETRTEK,
10. 6.

TOREK,
15. 6.

URA

PRIREDITEV / DOGODEK

KJE

ORGANIZATOR

12.00

OBČINSKI TURNIR
V NAMIZNEM TENISU

Telovadnica,
Dom krajanov
Tabor

ŠD Partizan
Sekcija namiznega tenisa
(051 627 277)

18.00

PREDAVANJE PRANOTERAPEVTA
TOMISLAVA BRUMCA NA TEMO:
»SPREMENITE PRISTOP DO SEBE,
OD KOŠČKA KREACIJE POSTANITE
KREATOR«

Društveni
prostor,
Dom krajanov
Tabor

Damijana Lukman
(031 328 990)

PRIHOD SLOVENSKE BAKLE
V OBČINO TABOR

Pešpot
Tabor‒
Ojstriška vas

Olimpijski komite
Slovenije ‒ Združenje
športnih zvez Ljubljana,
Zveza športnih društev
Občine Žalec
(041 993 777),
Občina Tabor

KOLESARJENJE PO
SPODNJI SAVINJSKI DOLINI

Start: Eko
muzej Žalec
Cilj: Fontana
Žalec

ZKŠT Žalec
(041 993 777)

POHOD IN PROSLAVA
OB DNEVU DRŽAVNOSTI

Start: KZ
Tabor
Cilj: Kmetija
Laznik

Turistično društvo Tabor
(041 393 828) in
Kmetija Laznik
(041 543 396)

12.30

NEDELJA,
20. 6.

PETEK,
25. 6.

9.00




»Resnica te bo osvobodila. Še prej pa te bo razjezila.«
(Gloria Steinem)

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 Boris Sajovic. Poštnina plačana pri pošti 3304 Tabor. Avtorji
prispevkov so odgovorni za njihovo vsebino in slovnično formo. Občinsko glasilo ni
namenjeno objavljanju neprimernih in žaljivih vsebin, ki kakor koli blatijo in
škodujejo ugledu posameznika ali institucije. Prispevkov brez navedenega avtorja
ali skupine avtorjev (društva) ne bomo objavljali. Zaželeno je, da so prispevki v
elektronski obliki, pošljete jih lahko na e-naslov: info@obcina-tabor.si, najkasneje
do 17. v mesecu. Glasilo je objavljeno na spletni strani www.obcina-tabor.si.
Naklada: 580 izvodov – BREZPLAČNO. Tisk: Tiskarna Koštomaj, d. o. o.
Fotografije v tokratni izdaji Novic: Občina Tabor, internet, Naš dom Vransko,
Čebelarska zveza Slovenije, Vrtec Tabor, POŠ Tabor, Društvo podeželske mladine
Tabor, Aleksander Reberšek, Mateja Jezernik, 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 €
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Mrak lega na Tabor. Pogled z lovske koče, 30. 4. 2021.
Foto: Saša Zidanšek Obreza

