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POZDRAV UREDNICE IZPOD KRVAVICE 

 

 

Če smo v začetku meseca morda s še vedno 

poletnimi občutki pekli kostanj, zdaj temu 

zagotovo ni več tako. Jesen je tu v vsej svoji 

veličini. Večina pridelkov je pobranih, 

edino kar lahko iz dneva v dan še vedno 

»pobiramo«, je odpadlo listje, ki se le še ob 

redkih sončnih ţarkih zlato rumeno 

zalesketa.  
 

V začetku prihajajočega meseca svoje misli 

namenimo dragim, ki jih ni več med nami. 

Ob tem naj nam misel švigne tudi na 

ţivljenje samo – kako lepo je lahko. 

 

Tatjana 

 
________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Nadaljevanje izgradnje kanalizacijskega sistema v Taboru 

 
Izgradnja kanalizacijskega sistema v občini 

Tabor poteka sukcesivno ţe od leta 2002, pri 

čemer je za izgradnjo sluţil vir okoljskih 

dajatev, kar je zadoščalo za pribliţno 500 m 

skupne dolţine primarnega voda od Tabora-

center do sredine Ojstriške vasi. V mesecu 

oktobru nadaljujemo izgradnjo primarnega 

voda skozi Ojstriško vas do lokacije bodoče 

centralne čistilne naprave (CČN) Ojstriška 

vas-sever. Ţal  javni razpis za izgradnjo CČN 

ţe dvakrat ni bil uspešen, kajti ponudbene 

vrednosti so krepko presegale pričakovano 

vrednost oziroma ceno, ki smo jo sposobni 

tudi plačati kljub zagotovljenim sredstvom EU 

v znesku 250.000 evrov. Skupno vrednost 

izgradnje omenjene kanalizacije in CČN 
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namreč ocenjujemo na največ 600.000 evrov, 

zato ponudbe, ki so za CČN krepko  presegale 

800.000 evrov, pač nismo mogli sprejeti.  
 

Sedaj gremo v tretje in prepričan sem, da nam 

bo tudi kriza v gradbeništvu pripomogla k 

pridobitvi ugodnejše ponudbe od predhodnih. 

Medtem ko ţe poteka gradnja kanalizacije 

Ojstriška vas, pa bo v naslednjem mesecu 

stekla tudi priprava za posamezne priključke, 

kajti do planirane izgradnje CČN do sredine 

leta 2012 morajo biti ţe pripravljeni in 

izvedeni določeni hišni priključki. Medtem ko 

bo nekaj priključkov avtomatično prešlo na 

centralni sistem preko ukinitve posameznih 

malih čistilnih naprav (osnovna šola, Taborski 

gaj, Plankov log), pričakujemo precejšnje 

število priključitev tudi na lokacijah Tabor-

center ter Ojstriška vas-zahod. Priključitve 

bodo temeljile na Odloku o obvezni 

priključitvi na kanalizacijo, ki bo sprejet do 

meseca marca leta 2012. S podrobnostmi 

predloga tega odloka boste občani seznanjeni 

tudi v javni razgrnitvi in razpravi v mesecu 

januarju 2012.  
 

V tem zapisu govorim torej le o kanalizaciji za 

področja Tabor-center ter Ojstriška vas, v 

pripravi pa so prav tako projekti za področji 

Pondor in Kapla, ki bodo prešli v realizacijo v 

obdobju 2013/2014, medtem ko je gradbeno 

dovoljenje za Tabor-jug ţe tudi pripravljeno, 

le finančni vir še ni zagotovljen. Celoten 

operativni načrt zagotavljanja odvajanja in 

čiščenja odpadnih voda za celotno področje 

Občine Tabor je sicer ţe bil predstavljen pred 

nekaj leti, vendar bomo v naslednjih mesecih z 

novimi spoznanji novelirali celotni program in 

ga predstavili tudi v našem mesečniku. 
 

Vilko Jazbinšek, ţupan

 

________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S privoljenjem srečnih mamic in ponosnih očkov razglašamo prihod novorojenčkov:  
 

- 23. septembra se je v celjski porodnišnici rodil 3.280 g težak in 50 cm velik deček Gal, staršema 

Mateji Ocvirk in Boštjanu Štrajharju iz Tabora. 

 

- 30. septembra se je v celjski porodnišnici rodila 4.270 g težka in 53 cm velika deklica Ula, 

staršema Marjeti in Petru Jezerniku iz Tabora. 

 

 

ISKRENE ČESTITKE OB VESELEM DOGODKU! 
 

Vabimo vse starše, da nam sporočite podatke o novem rojstvu, ki jih bomo z veseljem objavili v 

naslednji številki Novic, na e-poštni naslov: info@obcina-tabor.si . 
 

      

                                                                                                                                                   Tatjana Kovče 

 

 
 

mailto:info@obcina-tabor.si
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Projekti 2011 
 

 

V novembru 2011 se bodo na terenu izvajala naslednja dela: 
 

 

zap. št. 
 

vrsta projekta 
 

izvajalec 
 

stanje 
 

predviden konec 
1. Sanacija plazov na cestah: 

Grajska vas – Miklavţ in Sp. 

Hosta - Urankar 

VOC, d.d., Celje Sp. Hosta – 

Urankar: končan; 

Grajska vas – 

Miklavţ: v 2012 

 

2. Sanacija plazov na cestah: Pri 

Tonu – Konjščica in Loke - 

Ravne 

VOC, d.d.,  Celje končano  

3. Sanacija plazov na cestah: 

Vetršek –Dečman-Vrhe in Črni 

Vrh - Pavšar 

Sašo Cizej, s.p., 

Vransko 
končano  

4. Rekonstrukcija in izgradnja JP 

992 361 Tabor – Vinogradi –

Loke, 

VOC, d.d., Celje 

 

 

projekt je v končni 

fazi, asfaltiranje 

 

15. 11. 2011 

5. Izgradnja kanalizacije Ojstriška 

vas II. faza 

IPI, d.o.o., Rogaška 

slatina 

projekt v teku odvisno od 

vremenskih razmer 
 

 

Na izvedbo se pripravljajo: 
 

zap. 

št. 
 

vrsta projekta 
 

izvajalec 
 

stanje 
1. Izgradnja ČISTILNE NAPRAVE 

TABOR 
 javno naročilo za izbor 

izvajalca se ponovi 

3.  Projektna dokumentacija za 

kanalizacijo Pondor - Kapla 
SAVINJA PROJEKT projekt v izdelavi 

4. Projektna dokumentacija za Tabor jug RRD, Regijska 

razvojna druţba, d.o.o. 

se izvaja 

      

Vid Poznič in Lilijana Štor Krebs 

_______________________________________________________________________________________ 

 
Oddaja vlog za zniţano plačilo vrtca 

 

povzetek navodil Ministrstva za delo, družino in 

socialne zadeve, Direktorata za socialne zadeve z 

dne 20. 10. 2011 
 
 
V skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz 

javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10 in 40/11; 

v nadaljevanju:  ZUPJS) bo vloge za zniţano 

plačilo vrtca za leto 2012 obravnaval pristojni 

center za socialno delo. Za našo občino je to 

Center za socialno delo Ţalec. 
 

Za leto 2012 se vloge v skladu z ZUPJS  lahko 

oddajo od 1. 12. 2011 dalje, ker v skladu s tem 

zakonom pravica pripada upravičencu od prvega 

dne naslednjega meseca po vloţitvi vloge, torej s 1. 

1. 2012. Vloga se vloţi pri Centru za socialno 

delo Ţalec, in sicer na novih obrazcih, ki bodo 

objavljeni v mesecu novembru na spletni strani 

Ministrstva za delo, druţino in socialne zadeve 

ter centrov za socialno delo,  lahko pa jih boste 

dobili tudi v knjigarnah. 
 

Če boste pred 1. 12. 2011 oddali vlogo na novem 

obrazcu na Občini Tabor, jo bo le ta odstopila 

Centru za socialno delo Ţalec. V tem primeru se 

vam bo štelo, daje bila vloga vloţena 1. 12. 2011. 
 

Če boste vloţili vlogo na starem obrazcu, jo bo 

občina z odločbo zavrgla, saj ni pristojna za 

odločanje o zniţanem plačilu vrtca za leto 2012. 
 

Lilijana Štor Krebs 

_________________________________________ 

 

Zaključki 7. redne seje Občinskega 

sveta Občine Tabor, 24. 10. 2011 
 

 

 

Sprejet je bil: 

- Odlok o programu opremljanja stavbnih 

zemljišč ter podlagah in merilih za odmero 
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komunalnega prispevka za obstoječo 

komunalno opremo na območju Občine Tabor, 

ki bo začel veljati po objavi v uradnem listu 

predvidoma v drugi polovici novembra. 

- Odlok o spremembi odloka o ureditvi statusa, 

upravljanja in organizacije Javnega 

komunalnega podjetja Ţalec, d.o.o. . 

Sprejeta je bila cena za izvajanje storitev zimske 

sluţbe v Občini Tabor, ki bo znašala od sezone 

2011/2012 daje, do preklica 28 €/uro za pluţenje in 

čiščenje sneţnih plazov ter 26 €/uro za posipanje. 

V prvi obravnavi sta bila: Odlok o oskrbi s pitno 

vodo na območju občin Braslovče, Polzela, 

Prebold, Tabor, Vransko in Ţalec in Odlok o 

odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske 

odpadne vode na območju občin Braslovče, 

Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Ţalec. 

Občinski svet je sprejel, da sta primerna za 

nadaljnjo obravnavo. 
             

 Lilijana Štor Krebs

_______________________________________________________________________________________ 

Številka: 03201- Ir6/2010 

Datum:   26. 7. 2011 

 

ZAPISNIK 6. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TABOR, 

ki je bila 4. 7. 2011 ob 18. uri v prostorih Občine Tabor. 
 

 
Sejo je sklical ţupan Vilko Jazbinšek, ki jo je tudi vodil. 
 

Prisotni: Janko Drča, Janez Mak, Ivan Lukman (od 6. točke d. r. dalje), Anton Grobler, Marjana 

Pustoslemšek, Alen Kovačič.  

Upravičeno odsotna: Joţe Cestnik, Ali Khodary. 

Občinska uprava: Lilijana Štor Krebs, Mihaela Zupančič, Vid Poznič. 

Nadzorni odbor: David Dobnik, Gregor Lukman. 

Ostali prisotni: Milan in Matjaţ Breznik (GeoM, Matjaţ Breznik, s.p., Šmartno pri Sl. Gradcu), Matjaţ 

Zakonjšek (JKP, d.o.o., Ţalec) 

Novinarji: / 

 

Predlagan dnevni red: 

1.  Ugotovitev sklepčnosti Občinskega sveta Občine Tabor. 

2.  Sprejem dnevnega reda 6. redne seje Občinskega sveta Občine Tabor. 

3.  Poročilo o izvajanju sklepov 5. redne seje Občinskega sveta Občine Tabor. 

4.  Sprejem verodostojnosti zapisnika 5. redne seje Občinskega sveta Občine Tabor. 

5. Prva obravnava Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za   

odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Tabor. 

6.  Obravnava in sprejem Zaključnega računa Proračuna Občine Tabor za leto 2010. 

7. Imenovanje nadomestnega člana Sveta zavoda JZ Medobčinske splošne knjiţnice  Ţalec. 

8. Predstavitev mreţe javne razsvetljave po naseljih in programa varčevanja z električno energijo v 

Občini Tabor. 

9.  Seznanitev z letnim poročilom Javnega komunalnega podjetja Ţalec, d.o.o. za leto 2010. 

10. Seznanitev z letnimi poročili javnih zavodov (OŠ Vransko-Tabor, II. OŠ Ţalec, RŠS Celje, ZD 

Ţalec, GŠ Risto Savin Ţalec, UPI DU Ţalec, MSK Ţalec) za leto 2010. 

11. Soglasje k imenovanju  kandidatke Jolande Ţeleznik za direktorico Medobčinske splošne knjiţnice 

Ţalec.  

12.  Pobude in vprašanja.  

 

K TOČKI 1: Ugotovitev sklepčnosti Občinskega sveta Občine Tabor. 

Ţupan V. Jazbinšek je pozdravil navzoče člane OS, NO in ostale prisotne. Ugotovil je, da je OS 

sklepčen, saj je prisotnih 5 (od 6. t. d. r. dalje 6) od 8 članov OS, 2 člana sta svoj izostanek opravičila.  

 

K TOČKI 2: Sprejem dnevnega reda 6. redne seje Občinskega sveta Občine Tabor. 

Občinska uprava in KMVVI sta ţupanu predlagala razširitev dnevnega reda s točko 11 d. r. : Soglasje k 

imenovanju kandidatke Jolande Ţeleznik za direktorico Medobčinske splošne knjiţnice Ţalec. Ţupan je 

predlog sprejel in ga dal na glasovanje članom OS. 
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Občinski svet je  sprejel predlagani dopolnjeni dnevni red, kot je v čistopisu tega zapisnika, s 5 glasovi 

ZA in 0 PROTI (od 5 prisotnih). 
 

K TOČKI 3: Poročilo o izvajanju sklepov 5. redne seje Občinskega sveta Občine Tabor. 

Poročilo o izvajanju sklepov je podala L. Štor Krebs. Na nekaj dodatnih vprašanj (Grobler, Drča) v 

zvezi z imenovanjem komisije za dodelitev pomoči iz naslova: »Pomoč kmetijam«. Ţupan je povedal, 

da bo po pridobitvi strokovnih mnenj (MKGP, ZOS in SOS) imenoval komisijo, iz katere bodo (če bo 

to potrebno) izločeni člani OS, ki so se kot kmetje prijavili na omenjeni razpis. Druge razprave s strani 

svetnikov ni bilo. 
 

K TOČKI 4: Sprejem verodostojnosti zapisnika 5. redne seje Občinskega sveta Občine Tabor. 

OS je sprejel SKLEP:  

Občinski svet Občine Tabor potrjuje verodostojnost zapisnika 5. redne seje Občinskega sveta Občine 

Tabor. 

Sklep je bil sprejet z 5 glasovi ZA in 0 PROTI (od 5 prisotnih).  
 

K TOČKI 5: Prva obravnava Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in         

merilih za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine 

Tabor. 

Osnutek Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega 

prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Tabor sta predstavila ţupan V. Jazbinšek in L. 

Štor Krebs. 

V razpravi so sodelovali svetniki J. Drča (osnutek odloka je zahteven, treba ga bo obravnavati po odborih, 

osnutek predvideva zelo velik dvig prispevka), A. Kovačič (zahtevna problematika), A. Grobler (osnutek se 

naj uvrsti v nadaljnjo obravnavo, verjetno ga bo potrebno korigirati zaradi velikega skoka vrednosti). 

Ţupan je članom OS predlagal sprejem sklepa za nadaljnjo obravnavo po odborih, primerjanje s sosednjimi 

občinami in sprejem odloka, ko bo po več fazah usklajen.  

SKLEP: 

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega 

prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Tabor je primeren za nadaljnjo 

obravnavo. 
 

Sklep je bil sprejet z 5 glasovi ZA in 0 PROTI (od 5 prisotnih). 
 

K TOČKI 6: Obravnava in sprejem Zaključnega računa Proračuna Občine Tabor za leto 2010. 

Poleg gradiva, ki ga je pripravila SOU občin Vransko in Tabor, so svetniki na seji OS prejeli tudi pisno 

prilogo, ki jo je pripravil Nadzorni odbor. 

David Dobnik, predsednik NO, je predstavil poročilo o Zaključnem računu proračuna Občine Tabor za leto 

2010. NO ugotavlja, da je transparentno, slika dogajanj jasna in razvidna, imajo pa nekaj pripomb in 

priporočil (priporočajo, da se v proračun vključijo samo realno izvedljivi projekti z realnimi prilivi, opozorili 

so na slabo likvidnostno situacijo, menijo, da bi se moral zaključni račun nanašati na originalen proračun, ne 

na rebalans, ki samo posname obstoječe stanje). V celoti gledano je NO izdal pozitivno mnenje. 
 

Ţupan je v odgovoru navedel, da je veliko realnejša slika zaključnega računa, ki se nanaša na rebalans, kot če 

bi se na osnovni proračun, ker je pač situacija takšna, da se ob sprejemu proračuna velikokrat ni znano 

kakšni bodo točno zunanji prilivi (uspešnost občine na razpisih ipd.), pogoji se vse prevečkrat med letom 

spreminjajo. Sprejeti rebalans ima večjo veljavo kot proračun, spremembe pa so ob vsakem rebalansu 

obširno obrazloţene.    

V nadaljevanju je OS sprejel SKLEP: 

Občinski svet Občine Tabor sprejme Zaključni račun Proračuna Občine Tabor za leto 2010. 

Sklep je bil sprejet z 6 glasovi ZA in 0 PROTI (od 6 prisotnih). 
 

K TOČKI 7: Imenovanje nadomestnega člana Sveta zavoda JZ Medobčinske splošne knjiţnice Ţalec. 

Na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je Občinski svet sprejel SKLEP:  

Občinski svet Občine Tabor imenuje Majo Leskovšek, Ojstriška vas 60, 3304 Tabor, za nadomestno 

članico sveta zavoda Medobčinska splošna knjiţnica Ţalec, do poteka sedanjega mandata. 

Sklep je bil sprejet z 6 glasovi ZA in 0 PROTI (od 6 prisotnih). 
 

K TOČKI 8: Predstavitev mreţe javne razsvetljave po naseljih in programa varčevanja z električno 

energijo v Občini Tabor. 
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Podjetje GeoM, oz. Matjaţ in Milan Breznik sta člane OS seznanila z opravljenimi posnetki stanja JR v 

občini, analizami dosedanjega stanja, predlogom varčevalnih ukrepov – zamenjava potratnih svetlobnih teles 

z varčnimi in predlogom širitve JR po zaselkih. Njuna predstavitev je bila podprta z video posnetki. 
 

Ţupan je povedal, da je predstavljena študija dobra osnova nadaljnjega strateškega razvoja, ki obenem 

upošteva tudi varčevanje z električno energijo.  
 

K TOČKI 9: Seznanitev z letnim poročilom Javnega komunalnega podjetja Ţalec, d.o.o. za leto 2010. 

Letno poročilo Javnega komunalnega podjetja Ţalec, d.o.o., za leto 2010 je predstavil direktor Matjaţ 

Zakonjšek. Povedal je, da je bilo leto 2010, kljub problemom z izgradnjo kanalizacije in ČN Kasaze,  

poslovno uspešno. OS je seznanil tudi s plani za leto 2011, kjer si podjetje prizadeva zmanjšati stroške 

poslovanja, problem pa so tudi regulirane cene iz ravni leta 2003, ki ne dopuščajo večjih vlaganj v obnovo 

infrastrukture. 
 

Ţupan V. Jazbinšek je opozoril na problem prepočasnega obnavljanja vodovodne infrastrukture, kar je 

posledica reguliranih cen in da nas v verjetno v prihodnosti čakajo podraţitve, ki bodo to omogočale. Z 

izgradnjo kanalizacije in ČN se bo v prihodnje na računih gospodinjstev pojavil tudi ta strošek, vendar se ne 

pričakuje večjih teţav, če bomo znali ljudem prikazati pozitivne rezultate. 
 

Svetnik I. Lukman je povedal, da v poročilu ne najde realizacije oz. stroška urejanja javnih površin, ki jih 

JKP opravlja v Občini Ţalec. 

Direktor Zakonjšek mu je odgovoril, da se delo enote za urejanje površin vodi na posebnem stroškovnem 

mestu in je urejena s pogodbo med JKP in Občino Ţalec. Stroški znašajo cca 110.000,00 EUR. Ta 

pogodbena dejavnost ni predmet letnega poročila, saj se ta nanaša na oskrbo z vodo in čiščenje odpadnih 

voda vseh občin Sp. Savinjske doline. 

Podţupan A. Grobler je v razpravi navedel, da so v letnem poročilu tudi stroški obnove primarnih 

vodovodov, hkrati so pa tudi v občinskih NRP. Znano je, da je na območju več vodnih virov javnega 

vodovoda, po teritoriju Občine Tabor poteka primarni vod, ki oskrbuje tudi sosednje občine. Zdi se mu, da bi 

bilo pravično, da se ti vodovodi obnavljajo iz cene vode oz. v nasprotnem primeru, če je teh sredstev 

premalo, bi morale obnovo sofinancirati tudi sosednje občine. A. Grobler meni, da je Občina Tabor v izrazito 

slabem poloţaju, ker je na njenem teritoriju 8 km vodovodov, ki potekajo v sosednje občine. Opozoril je tudi 

na velike izgube vode. Predlaga, da se naredi celovit projekt obnove vodovodov, s katerim se poskuša 

kandidirati za sredstva EU. 

M. Zakonjšek je v odgovoru navedel, da je sredstev amortizacije – namenjenih za obnovo vodovodov 

premalo, hkrati pa JKP ni lastnik komunalne infrastrukture, to so sedaj občine. Strinja se, da bo potrebno 

med občinami doseči dogovor o sofinanciranju tistih investicij, ki presegajo zmogljivosti (porabo vode) 

posamezne občine. 

A. Grobler se je dotaknil tudi vprašanja sofinanciranja izgradnje kanalizacije in ČN, ki je zopet zelo 

neugodno za Občino Tabor. Povedal je, da imajo ostale občine 90 % sofinanciranje EU, dočim bo v Taboru 

to le 25 – 30 %. 

Odgovor je podal ţupan V. Jazbinšek, da je limit za ugodnejše sofinanciranje 2000 PE, kar pa ţal v Taboru 

ni dosegljivo. Počakati bo potrebno na 6. javni razpis ali kako drugače rešiti to teţavo. Zavzel se je tudi, da 

bo vprašanje glede sofinanciranja obnove primarnih vodovodov sproţil na kolegiju ţupanov pri JKP. 
 

K TOČKI 10: Seznanitev z letnimi poročili javnih zavodov (OŠ Vransko-Tabor, II. OŠ Ţalec, RŠS 

Celje, ZD Ţalec, GŠ Risto Savin Ţalec, UPI DU Ţalec, MSK Ţalec) za leto 2010. 

Člani OS so se seznanili z letnimi poročili zgoraj navedenih javnih zavodov. V razpravi je beseda tekla o JZ 

OŠ Vransko – Tabor, ki je prikazala izgubo, zato OS in ţupan menita, da je potrebno, predvsem po izgradnji 

prizidka za 9-letko v Taboru, od matične šole zahtevati ukrepe: 

- obrazloţitev izgube, 

- varčevanje, 

- samostojno vodenje finančnega poslovanja za POŠ Tabor, 

- storiti vse, da se izognemo kombinaciji oz. stroškom, ki nastanejo ob sofinanciranju ločenih oddelkov. 

A. Grobler je povedal, da se je udeleţil seje Sveta zavoda OŠ Vransko – Tabor in ga skrbijo učni rezultati, 

zato si ţeli izboljšanja stanja in pripravo kvalitetnega programa v šolskem letu 2011/12. 

Tudi svetnica M. Pustoslemšek je zaskrbljena glede učnih rezultatov, ki so lahko slaba podlaga za nadaljnje 

šolanje. 

Ţupan V. Jazbinšek je OS seznanil z informacijo, da se predvsem zaradi nekaterih staršev otrok, ki 

obiskujejo 7., 8. in 9. razred in ne ţelijo prešolati otrok iz Vranskega v Tabor, ţal obeta kombinacija ali 

sofinanciranje ločenih oddelkov. Takšna odločitev ga še posebno čudi, ker so učni rezultati v Taboru dobri. 

Končno odločitev o sofinanciranju ločenih oddelkov ali o kombinaciji bo moral podati OS na naslednji seji. 
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K TOČKI 11: Soglasje k imenovanju  kandidatke Jolande Ţeleznik za direktorico Medobčinske 

splošne knjiţnice Ţalec.  
 

Občinski svet je sprejel SKLEP:  

Občinski svet Občine Tabor daje soglasje k imenovanju  kandidatke Jolande Ţeleznik za direktorico  

Medobčinske splošne knjiţnice Ţalec.  

Sklep je bil sprejet z 6 glasovi ZA in 0 PROTI (od 6 prisotnih). 
 

K TOČKI 12: Pobude in vprašanja. 

Ker ni bilo posebnih pobud in vprašanj, se je ţupan zahvalil za aktivno sodelovanje pri točkah 

dnevnega reda, svetnici in svetnikom zaţelel lep dopust in ob 21.00 uri zaključil sejo. 
 

Zapisal: Vid Poznič 

                                                                                      Vilko Jazbinšek, 

                                                                                       ţ u p a n                                                                                                  
_______________________________________________________________________________________ 

Počastitev dneva spomina na mrtve 
 

 

Predstavniki Občine Tabor bomo dan spomina na mrtve počastili v petek, 28. oktobra 2011, z obiskom 

naslednjih obeleţij: 

1. grob častnega občana Maksimiljana Lesjaka na pokopališču v Ţalcu, ob 12.00, 

2. spominska plošča na Domu krajanov v Taboru, ob 12.30, 

3. spomenik NOB na pokopališču Tabor, ob 12.45, 

4. grob častnega občana Alojza Raka na pokopališču v Taboru, ob 12.50, 

5. grob častnega občana Janka Kobaleta na pokopališču v Taboru, 12.55, 

6. poklon vsem pokojnim občanom pri kriţu na pokopališču, ob 13.00, 

7. spomenik padlim partizanom na Lepih Tratah, ob 13.20, 

8. spomenik padlim partizanom na Presedlah, ob 13.50, 

9. spomenik padlim sinovom pri domačiji Matko, ob 14.30. 
 

Na obeleţjih in grobovih se bo spominu pokojnih poklonil ţupan in priţgal svečo. 
 

                                                    Tatjana Kovče 

_______________________________________________________________________________ 

 

Misel 
 

Misliš, 

da mislim tvoje misli? 

Misliš, 

da čutim tvoj dih? 

Misliš, 

da sanjam tvoje sanje? 

Misliš,  

da vem utrip srca, 

ki ga nosiš v lepih nedrih? 

Misliš,  

da vem vse tvoje pregrehe? 

Pusti me, 

v miru! 
 

TKSm 

_____________________________________________ 

 

Ples 
 

Stisnil sem se 

k tebi! 

Voljno telo 

mi je obudilo poţelenje 

in voljo 

do nove radosti! 
 

Stisk roke  

in jedra prsa 

sta dajala pogum 

plesnim korakom! 
 

Pogled v tvoje temne oči 

in dotik tvojih las 

na mojem obrazu, 

sta dajala najinim objemom 

v visoki travi, 

pravi ljubezenski izraz! 

TKSm 

_____________________________________________ 

 

Realnost? 
 

Gledal sem v tvoje 

temno rjave oči. 

Tudi tvoj pogled vame 

je bil globok. 
 

Dotik moje dlani 

s tvojo dlanjo 
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je bil kot ţareča ţerjavica 

med najinimi prsti.  
 

Poljubil sem te na tvoje 

polne, češnjeve ustne, 

ki so mi, kot v vetru veje, 

udarjale nazaj 

na moje ustne.  
 

Objel sem te, 

in ti 

si se privila k meni! 
 

Čez dva dni 

sem te poskušal poljubiti. 

Odmaknila si se! 

Ţelel sem te objeti, 

A si mi pobegnila. 

Vzrok? 

Včeraj sva se poročila! 
 

TKSm

 
 

 
 
V tednu otroka smo v popoldanskem času organizirali jesensko srečanje za druţine naših varovancev. 

Pripravili smo veliko ustvarjalnih delavnic, športne in zabavne igre, pekli kostanj in kokice, predvsem pa se 

druţili in krasno zabavali. Vsak je našel nekaj za svojo dušo.  
 

Kako fino je bilo, pa naj povedo fotografije. 
 

              
                       Strašila iz buč                                                                          Trli smo orehe  

 

                 
                                                        Izdelovali smo iz naravnih materialov 
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           Igrali smo se zabavne igre                                                                                Pekli smo kostanj 

 

Ob koncu smo si bili edini: »Ob letu osorej se zopet dobimo.« 

 
                                                                                                            
                                                                                                         Renata Košica, 

                                                                                                           Vrtec Tabor 

_______________________________________________________________________________________ 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Čeprav je sleherni dan v našem vrtcu namenjen našim otrokom, smo se strokovne delavke odločile, da jim v 

tednu otroka pripravimo nepozabna doţivetja. 

Zaigrale smo jim igrico MALA MIŠKA in VELIKO RDEČE JABOLKO. 

 

                   
                                                                                    Miškine teţave 



 10 

 
 

V okviru svetovnega dneva varstva ţivali (4. 10.) smo imeli dan odprtih vrat za hišne ljubljenčke. 

 

          
                                     Osemletni udav                                                             Levjegriva zajčka 

 

                       
                                                                                              Kuščar in činčila 

 

Otroke sta razveseljevala klovna iz gledališča A E I O U. 

 

                    
                                                                               Zelo sta nas nasmejala 
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Obiskali smo šolsko knjiţnico in prisluhnili pravljici BOBEK IN BARČICA. 

 

               
 

 

 

 

Za piko na i pa so nas obiskali starostniki doma ostarelih iz Vranskega, ki so z nami preţiveli 

zanimivo dopoldne. 

 

               
                                                                                    Ustvarjali smo vsi 

 

 

 

 
 

 

Verjamemo, da smo otrokom popestrile urice, ki jih preţivijo v vrtcu. Veselje in zadovoljstvo je 

bilo obojestransko. 

 
Strokovne delavke Vrtca Tabor 
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KDAJ STE SI NAZADNJE VZELI ČAS ZASE IN ZA SVOJE ZDRAVJE? 

 

Zima je tu in z njo nadleţni prehladi, stalna utrujenost, slabo počutje, mrzle noge... 

In zakaj letošnja zima ne bi bila drugačna? 

KOTIČEK ZA DOBRO POČUTJE TUDI V NAŠI OBČINI 

Turistična kmetija Weiss, Miklavţ pri Taboru 37, Tabor 

 vas vabi,  

da nas obiščete in si privoščite sprostitev v finski ali infrardeči savni.  

Zasebnost ambienta v naši savni vam nudi sprostitev ob prijetni glasbi in  

ob toplih napitkih iz domačih zdravilnih zelišč. 

Iz savne boste odšli kot prerojeni! 

Pokličite in si rezervirajte svoj termin na tel: 03/5727-111 ali 031/619-484 

ali pa podarite DARILNI BON za obisk savne vašim najbliţjim! 

 

Vabi vas Turistična kmetija Weiss 

_______________________________________________________________________________________ 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Kmetija Laznik vabi  

v soboto, 5. 11. 2011, od 9. ure dalje, 

da nas ponovno obiščete in si privoščite kakšen domač izdelek. 

 Nudimo vam: sveţe svinjsko in goveje meso, domače pečenice, dimljene klobase, 

domače krvavice, domačo pašteto, ţolco, … 

Ponudbo smo obogatili z domačimi jajci, skuto in fiţolom. 
 

Obveščamo vas tudi, da bomo odslej prisotni tudi na kmečki trţnici v Taboru. 

 

Vabljeni! 

 
Informacije: Adi, 041-543-396 
 

 

http://www.turisticna-kmetija-weiss.si/sl/domov
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________________________________________________________________________________________________ 
 

Otvoritev novih prostorov fizioterapije 
 

Z veseljem vas obveščam, da bo v ponedeljek 5. decembra 2011, otvoritev prostorov za izvajanje splošne 

in specialne fizioterapije. Fizioterapija se bo izvajala v Zavodu sv. Rafaela Vransko. 

V ta namen bodo dnevi odprtih vrat, in sicer v ponedeljek, 5. decembra in v torek, 6. decembra, od 10. do 15. 

ure. Na dnevih odprtih vrat se boste lahko seznanili z ponudbo klasičnih in specialnih fizioterapevtskih 

tehnik in posameznih paketov storitev. 
 

V prostorih fizioterapije vam bo omogočen učinkovit fizioterapevtski program s celostnim pristopom in z 

vključevanjem naslednjih učinkovitih metod in tehnik: 

- cyriax ortopedsko medicino, odlično metodo pri akutnih in kroničnih obolenjih ter pri vseh vrstah poškodb, 

- specialne terapevtske tehnike hrbtenice, 

- ročno terapijo miofascialnih ţariščnih ali bolečih točk, 

- terapevtska vadba za stabilizacijo trupa in sklepov, 

- individualno pasivno razgibavanje po različnih poškodbah, 

- individualne aktivne ali asistirane vaje za hrbtenico in vse sklepe, 

- specialne terapevtske in sprostilne masaţe, 

- učenje sprostilnih tehnik pri različnih zdravstvenih teţavah, 

- učenje pravilnega dihanja in dihalne vaje, 

- elektroterapija- protibolečinska terapija z IFT, DD, TENS, 

- terapija z ultrazvokom, 

- biostimulacija z vrhunskim terapevtskim laserjem, 

- terapija z toplimi termopak oblogami, 

- individualno svetovanje ter pripravo fizioterapevtskega programa pri teţavah z osteoporozo, pri teţavah z 

inkontinenco urina( teţave z uhajanjem urina), pri teţavah z bolečino v kriţu, 

- fizioterapija na domu (kadar vaše stanje ne omogoča, da bi me obiskali, se lahko dogovorimo o 

fizioterapevtski obravnavi na domu, predvsem pri stanjih po preboleli moţganski kapi ali drugih obolenjih. 
 

Delovni čas: - ponedeljek: od 12. do 19. ure, 

                     - torek: od 8. do 15. ure, 

                     - sreda: od 8. do 14. ure, 

                     - četrtek: od 8. do 14. ure, 

                     - petek: od 8. do 14. ure. 
 

ZDRAVJE JE V VAŠIH ROKAH, ZATO STORITE NEKAJ ZASE IN ZA DOBRO POČUTJE! 
 

Prijazno vabljeni! 

                                                                                                         Simona Novak, diplomirana fizioterapevtka 
                                                                GSM: 051 383 083 

                                                   e-naslov: novak.simona29@gmail.com 
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Kmetijska zadruga Savinjska dolina, z.o.o. 

TRGOVINA TABOR 

Tabor 18 

telefon: 703-84-34 

                                         

V mesecu oktobru smo za vas pripravili pestro ponudbo za ureditev grobov in gredic okrog 

vaših domov. 

 

MAČEHE  

ČEBULNICE, GOMOLJNICE – tulipani, crocusi, narcise 

RESJE  

ZEMLJA - različne velikosti in vrste 

LUBJE, SEKANCI 

PESEK - različne debeline in barve 

POSODE IN GOBE ZA CVETLIČNE ARANŢMAJE 

VAZE  

SVEČE,VŢIGALNIKI 

KRIZANTEME V LONČKU – po 15. oktobru 

 

ODPRTO:   VSAK DAN: od 7. do 18. ure,   

                     SOBOTA:     od 7. do 12. ure, 

                    NEDELJA:     od 7.30 do 11. ure. 

  

KMETIJSKA ZADRUGA SAVINJSKA DOLINA – TO JE ZA VAS PRILOŢNOST FINA! 

________________________________________________________________________________ 

 

Območje umirjenega prometa 
 
Verjetno ste ţe opazili prometni znak, ki se nahaja 

na občinski cesti v smeri proti Miklavţu. Ker 

menimo, da veliko voznikov ni seznanjena s 

predpisom, vam posredujemo njeno natančno 

opredelitev. Prometni znak je postavljen z 

namenom zaščite najmlajših, ki se seznanjajo in 

učijo ravnanja v prometu in velja za vse 

udeleţence v prometu, tudi kolesarje in motoriste. 

Skrb in strah sta vsakodnevno prisotna pri 

vključevanju in ţivljenju ob cesti, ţelimo si le 

mirnega in odgovornega odnosa vseh udeleţencev. 

Hvala. 
 

  
 

Območje umirjenega prometa je del ceste, cesta v 

naselju ali del naselja , ki je namenjen predvsem 

pešcem in je kot tako označeno s predpisano 

prometno signalizacijo. Skladno s Pravilnikom o 

prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih 

cestah (Uradni list RS, št. 46/00, 110/06, 49/08, 

64/08 in 65/08) /v nadaljevanju; Pravilnik/  so ta 

območja označena s prometnim znakom III-33 oz. 

III-34 ki označuje mesto v naselju, od koder se 

začenja/končuje območje, v katerem imajo pešci 

prednost pred vozili in v katerem je dovoljena igra 

otrok, vozniki pa morajo voziti posebno previdno s 

hitrostjo največ 10 km/h. Znak III-33 ima ţe po 

svojem pomenu izrecno odredbo glede največje 

dovoljene hitrosti in dodatni znaki niso 

potrebni. 
 

kršitev globa 

v € 

kazenske 

točke 

stranska 

sankcija 

do vključno 10 

km/h 

300  3 / 

nad 10 do vključno 

20 km/h 

500   5 / 

nad 20 do vključno 

30 km/h 

1000  9 PVMV 

nad 30 km/h 1200  18 PVVD 
PVMV – prepoved voţnje motornega vozila 

PVVD -  prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja 
 

Vir: 

Liza Poljak, Ministrstvo za promet, Direktorat za 

ceste (september 2011) 

 

Represija ni rešitev – dokažimo! 

 

Stanujoči Tabor 54 

 

Mateja Jezernik 
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Ličkali smo!!! 
 

Zadnji topel oktobrski večer smo se zbrali na 

Metelanovem ribniku (Ranč pri Vanču) in vesela 

druščina je pridno delala. Kaj? Ličkali smo. Bilo 

nas je veliko in ker v dobri druţbi čas hitro mine, 

smo do večera zličkali in »okrancali« kozolček s 

koruzo. Sledila je zakuska, vmes pa seveda ni 

manjkalo smeha in humorja.  
 

 
 

Obljubili smo si, da se drugo leto ponovno 

zberemo. Ličkanje je lep in zanimiv način 

ohranjanja tradicije – pa še luštno se imamo in 

pozabimo vsakdanje skrbi, ki jih v teh čudnih časih 

ni malo.  
 

Druščina izpod kozolčka na Metelanovem ribniku 

Predavanja o skupnem bivanju 

generacij na kmetiji 
 

 

 

Na vprašanja, ki jih v druţinskem ţivljenju ne 

zmanjka, bomo iskali praktične odgovore in 

izmenjavali dragocene izkušnje v temah: 

 Tašča in snaha – delitev odgovornosti in 

vpliva: 27. 10. 2011 ob 9. uri, Anin dom v 

Preboldu, 

 Partnerski odnos – povezanost in svoboda: 24. 

11. 2011, ob 9. uri, Anin dom v Preboldu, 

 Dobili smo dojenčka – nova porazdelitev vlog: 
8. 12. 2011, ob 9. uri, sejna soba Občine Tabor 

v Taboru, 

 Pozor, najstniki v hiši! 22. 12. 2011, ob 9. uri, 

sejna soba Občine Tabor v Taboru, 

 Staranje, bolezen, slovo – kako biti kos 

neizbeţnim spremembam: 5. 1. 2012, ob 9. 

uri, Anin dom v Preboldu, 

 Ţenska 50+: izčrpana ali na pragu novega 

ustvarjalnega obdobja: 19.1.2012 ob 9. uri, 

sejna soba Občine Tabor v Taboru. 

 

Kmetijsko-gozdarski zavod Celje, Izpostava Ţalec 

info: Maja Klemen Cokan, 041/498-266 

_______________________________________________________________________________________ 
 

 

 

V 180 dneh okoli sveta – potopisno 

predavanje 
 

V sredo, 21. septembra 2011, smo v Občinski 

knjiţnici Tabor gostili našega rojaka iz Pondorja 

dr. Draga Natka, profesorja na Filozofski fakulteti 

v Ljubljani. 
 

Skozi sliko in besedo nas je popeljal po daljnih 

celinah, in sicer: iz Ljubljane preko Turčije – 

Uzbekistana -  Kirgizije – Kitajske – Honkonga – 

Tajvana – Indonezije – Singapurja - Avstralije – 

Nove Zelandije – ZDA (Kalifornije) - Mehike in 

Evrope.   

 

Namen njegovega potovanja je bil predvsem 

spoznavanje geografskih značilnosti drugih celin, s 

poudarkom na tematikah, ki neposredno zadevajo 

njegove predmete.  
 

Celotno pot je prepotoval z javnimi prevoznimi 

sredstvi in pri tem iz dneva v dan, vseh 186 dni 

potovanja, neizmerno uţival v srečevanju novih 

pokrajin in ljudi.  
 

Neizmerno pa smo uţivali tudi vsi prisotni na 

potopisnem predavanju. Zbralo se nas je več kot 

40. 

 

 
Singapur 

 

          
          Nova Zelandija 

Renata Novak  
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Nedeljsko popoldne v znamenju 

glasbe in ličkanja 
 

V dvorani Doma krajanov v Taboru je tretjo 

oktobrsko nedeljo potekala prireditev z naslovom 

V nedeljo popoldne je luštno pri nas. Ime je 

povzeto po pesmi legendarnega glasbenika  

Lojzeta Slaka, ki bo tudi zaradi te pesmi in te 

prireditve ostal še bolj globoko zapisan v srcih 

ljudi v Taboru in Savinjski dolini.  
 

Ţe tretjič zapored je Kulturno društvo Ivan Cankar 

Tabor poskrbelo za nadvse bogato in zanimivo 

prireditev, ki je tokrat bila  nekako tudi posvečena 

spominu na nedavno umrlega Lojzeta Slaka. K 

temu so svoj deleţ prispevali glasbeniki, ki so 

zapeli in zaigrali katero njegovo pesem. Vsako leto 

je rdeča nit tovrstne prireditve ohranjanje kulturne 

dediščine, ki se odraţa v običajih in navadah ljudi. 

Na prvih dveh koncertih so obujali spomine na 

vasovanje na vasi in na problem desetništva, 

letošnja rdeča nit pa je bilo ličkanje ali koţuhanje 

koruze. Včasih se je skupaj zbrala cela vas, hodili 

so od kmetije do  kmetije, kjer se je pelo, dobro 

jedlo in pilo ter zabavalo ob delu. Gospodar je 

običajno med koruzo skril  veliko stvari, zato je  

bilo veliko veselja in smeha. Še  posebno veselo pa 

je bilo ob zaključku, ko se je jedlo in pilo ter 

plesalo ob zvokih domače glasbe.  
 

Vzdušje nekdanjih  popoldnevov in večerov pod 

kozolcem so na stranskem odru tudi tokrat 

ustvarjali člani dramsko igralske skupine Teloh. 

Najprej so svoj dar govora pokazale ţenske, ki so 

si imele veliko povedati o »aktualnih« dogodkih na 

vasi. V drugem delu so bili zgovorni  moški, ki so 

imeli marsikaj povedati o svojih ţenah in taščah. V 

tretjem sklopu ličkanja se pogovarjajo vsi skupaj  

in nato tudi zapojejo. Vmes jih »zmoti« še  en gost, 

na koncu pa vsi skupaj zaplešejo in tako zaokroţijo 

lep večer na vasi. 
 

 
 

Prireditev je tudi tokrat vodil in povezoval Slavko 

Podboj, scenarij pa je delo predsednice KD Ivan 

Cankar  Tabor  Inke Jazbinšek. Z glasbo so tokrat  

razveseljevali občinstvo ansambel Golte iz 

Mozirja, ansambel Črički iz Zagorja, Navihani 

muzikantje iz Tabora, ansambel Vrh iz Prebolda z  

evropskim prvakom na diatonični harmoniki in 

domači ansambel Zaka' pa ne, ki ima za sabo ţe 

ogromno nastopov  in tudi veliko najrazličnejših 

doseţkov na raznih festivalih. Prireditev je izvrstno 

uspela in s tem naloţila kulturnemu društvu in 

vsem,  ki pri tem kulturnem dogodku sodelujejo, 

da z njo nadaljujejo tudi v prihodnje.  
 

Darko Naraglav

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

ŢIVLJENJE PO ŢIVLJENJU 
 

V torek, 8. novembra 2011, ob 19. uri, 
 

 bo v sejni sobi občine Tabor 

predavanje g. Toma Brumca, 

zelo priznanega dipl. bioterapevta. 
 

Spregovoril bo o ţivljenju po ţivljenju, oblikah in ravneh bivanja  

ter kako ohraniti dober imunski sistem z zdravo hrano.  
 

Po predavanju bo priloţnost za oseben posvet z g. Brumcem. 
 

Dodatne informacije na tel.: 031 328 990, Damijana Lukman. 

                                                                                   

                                                                                                          Vstop prost! 
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DRUŠTVO UPOKOJENCEV TABOR
 

vabi vse upokojence in starejše občane  
 

na tradicionalno  
 

 

MARTINOVANJE,  
 

ki bo v soboto, 12. novembra 2011 

 ob 15. uri, v Domu krajanov Tabor. 

 

Za prireditev, ki je namenjena prav vam, pripravljamo 

 ţivo glasbo ob dobri hrani in pijači. 
 

Prijavite se našim poverjenikom, ki vam bodo rade volje povedali še kaj več! 
 

Tudi jesen ţivljenja je lahko prijetna, če se druţimo! 

 
 

PLANINSKO DRUŠTVO TABOR 
vabi 

vse občanke in občane, planince in planinke in druge ljubitelje domačih dobrot 

v soboto, 19. novembra 2011, 
 

NA TRADICIONALNE DOMAČE KOLINE NA ZAJČEVO KOČO. 
 

 

 
 

 

Od pribliţno 16. ure dalje se prav gotovo ne boste mogli odreči kroţniku z odlično pečenko, 

krvavico, pečenico, jetrno klobaso s praţenim krompirjem in zeljem. 

 
 

Vabljeni vsi ljubitelji domačih dobrot! 

 
P 
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PRIREDITVE V NOVEMBRU  
 

 

 

 

torek, 8. november, ob 19. uri 

PREDAVANJE TOMA BRUMCA: ŢIVLJENJE PO ŢIVLJENJU 

sejna soba Občine Tabor 

(Damijana Lukman, 031 328 990) 

 
sobota, 12. november, ob 15. uri 

TRADICIONALNO DRUŢENJE - MARTINOVANJE 

Dom krajanov Tabor 

(Društvo upokojencev Tabor,  031 426 461) 

 
sobota, 19. november, od 16. ure dalje 

TRADICIONALNE DOMAČE KOLINE 

Zajčeva koča 

(Planinsko društvo Tabor, 03 5727 214) 

 
torek, 22. novembra, ob 18. uri 

PRAVLJIČNA URICA S POUSTVARJANJEM 

Občinska knjiţnica Tabor 

(Renata Novak, 03 703 20 92) 

 
nedelja, 27. november, ob 8. uri 

KMEČKA TRŢNICA 

na parkirišču ţupnijske stavbe 

(Čebelarsko društvo Tabor, 031 766 533) 

 
 

 

 

 

Ob dnevu reformacije in dnevu spomina na mrtve vam želimo, 

 da ju doživite mirno in ob spominjanju na tiste, 

 ki jih ni več med nami. 
 

 

župan in Občinska uprava Občine Tabor 

 

 

 
 

 Srečni boste pribliţno toliko, kolikor boste pomagali drugim. (Karl Reiland) 

 

 
 

Novice izpod Krvavice so informativna tiskovina Občine Tabor. Naklada: 500 izvodov - BREZPLAČNO. 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. 


