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Davek, ki razburja Slovence. Kaj pa nas? 

 
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) je davek, ki je predhodnica davka na 
nepremičnine. Ta pa je še v parlamentarni proceduri in verjetno ne bo ugledal dneva pred letom 
2006. NUSZ je davek, ki ga je predpisala država in tudi ovrednotila, koliko bi ga lahko zneslo na 
posamezno občino. Za Občino Tabor je bila narejena ocena, da bi ga lahko bilo za približno 7 mio 
SIT in za toliko manj se bo nateklo državnega denarja v občinski proračun, ker ga moramo pobrati 
sami. Občina mora preko Davčnega urada RS (DURS) torej sama poskrbeti za pobiranje tega davka 
pri čemer lahko njegovo višino oblikuje samostojno preko sprejema ustreznega odloka. V Občini 
Tabor smo takšen odlok sprejeli v zakonskem roku konec leta 2003 in DURS je že izdal prve 
odločbe, ki ste jih prejeli pred nekaj meseci. Resda samo za zazidana stavbna zemljišča. V 
primerjavi z zneski v nekaterih drugih občinah je višina NUSZ za stavbna zemljišča v naši občini  
povsem realna, saj upošteva vse glavne prostorske značilnosti občine s stopnjo komunalne 
opremljenosti. Tako pridobljena sredstva proračuna se vračajo namensko v pridobivanje novih 
zazidalnih površin in v urejanje komunalne infrastrukture.  Drugo zgodbo pa predstavlja NUSZ za 
nezazidana zemljišča. Pripravljena je že odmera tega davka in bo v nekaj dneh tudi posredovana 
vsem zavezancem v obliki obvestila, ki bo zavezance informiral o njihovih davčnih obveznostih za 
nezazidana stavbna zemljišča. Ker se nekatera od teh zemljišč še vedno uporabljajo v kmetijske 
namene, ni izključeno, da se lastnik načelno ne bo strinjal, da je njegova kmetijska zemlja 
namenjena pozidavi. Vendar se je potrebno zavedati, da je sprejemanje spremembe prostorskih 
planov v letih 2000–2003 vsebovalo tudi javno razgrnitev in možnost oporekanja vsakega 
posameznika. Po drugi strani pa je čez noč postalo zemljišče posameznikov pri prekategorizaciji, iz 
kmetijskega v zazidljivo, precej vrednejše, kar pomeni povečanje premoženja. Vsako povečanje 
premoženja pa je obdavčljivo in iz tega vidika ima zaračunanje plačila NUSZ za nezazidano 
stavbno zemljišče pravno upravičenost. Zavedati se je namreč treba, da občina mora imeti skrb za 
permanentno pridobivanje novih zazidljivih površin, saj so postopki za spremembe prostorskih 
planov izredno zapleteni in dolgotrajni, ki trajajo v povprečju 3 do 4 leta. V letu 2005 se v občini 
ponovno lotevamo prostorskih planov po novi zakonodaji (Strategija prostorskega razvoja občine in 
Prostorski red občine), kar moramo zaključiti do julija 2007, sicer ne bo možno pridobiti novih 
gradbenih dovoljenj. O tem je nekaj v nadaljevanju pri poročanju občinske uprave. Projekt je tudi 
finančno zahteven, saj bo v treh letih obremenil občinski proračun za skoraj 24 mio SIT. To je 
vložek, ki ga vlaga občina v prostorsko planiranje in se mora vračati nazaj tudi preko takšnih 
davkov kot je trenutno NUSZ. 
 
Po namenu je NUSZ torej davek, ki naj vzpodbuja gradnjo oziroma je breme, če bremeni zemljo, ki 
se uporablja v druge namene. Bremena, če ne želimo sami graditi, se seveda rešimo z odprodajo 
tistemu, ki želi graditi, če seveda ne pretiravamo s cenami. Moj namen ni ocenjevati vrednost 
zazidljivih parcel v naši občini, vendar  posamezniki pretiravajo v svojih pričakovanjih. Če je včeraj 
bila njihova kmetijska zemlja vredna kvečjemu 1 EUR za m², danes za isto zemljo zahtevajo tudi 20 
EUR po m². Pri tej zahtevi posamezniki niso imeli nikakršnih stroškov in vlaganj. Ker se ta 
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vlaganja izvajajo preko občine iz proračuna, ima občina tudi odločilen vpliv na možnosti prodaje 
teh zemljišč. Obstaja predkupna pravica občine, ki pa ne bo nasedala na špekulacijske cene in bo po 
potrebi morala povečati davke prav za tista zemljišča, ki ne bodo odprodana zaradi nastavljanja 
previsokih cen. Mislim, da je takšna politika tudi pravilna z vidika enakovredne obravnave vseh 
občanov, saj nimajo vsi te sreče, da bi se njihova zemljišča »pojavila« v območju zazidljivosti. Zelo 
slab efekt bi dosegli, če ne bi uspeli pozidati sedanjih zazidljivih površin, saj visok vložek v prej 
omenjen projekt prostorskega razvoja in reda ne bi dosegel efekta novih zazidalnih površin, ker je 
najprej potrebno realizirati obstoječe.  
 
Na temo NUSZ bo verjetno padla še marsikatera »vroča«, vendar je država elegantno prenesla »grd 
posel« na občine. Občina pa ni samo župan, ampak smo vsi občani, ki moramo skrbeti za svoj 
razvoj ali pa se skupaj odločimo za stagnacijo in životarjenje. 
 
Še dobro, da poleg davkov obstajajo tudi lepše stvari. Za dežjem  vedno pride sonce in za temelji 
(običajno) sledi streha. Tik pred realizacijo je tudi streha naše nove šole in vrtca in veselimo se, da 
bi letošnje prve snežinke že lahko pristale na krovu našega velikega projekta. Vsa dela graditeljev 
tečejo po planu ali celo hitreje in če bo vreme še naprej tako prizanesljivo, bo občinska zastava na 
smrečici zaplapolala že pred božičem. V polnem zagonu tečejo tudi vzporedna pogajanja z 
dobavitelji šolske kuhinje in ostale šolske opreme, da bo do poletja vse »fit« in da bodo naši 
najmlajši jeseni stopili v popolnoma nov vrtec in šolo. 
  
Namesto klasičnega zaključka pa želim sporočiti vsem tistim, ki kot anonimneži preko občinske 
spletne strani pričakujejo, da bom v uvodniku opisoval zgodbe o lanskem snegu in o rebalansu, da 
sem tudi to pripravljen, vendar preko vprašanj občanov, ki naj bodo konkretna in da bom vedel 
komu odgovarjam. Z anonimneži se ne morem pogovarjati konstruktivno, sicer pa je diskretnost 
zagotovljena, če me obiščete tudi na občini. Če pa se kakšna vprašanja pojavijo tudi v Informatorju, 
seveda z znanim avtorjem, bo zadeva zanimiva tudi za vse tiste, ki še niso vešči deskanja po spletni 
strani. 
 
Uvodnik v zadnji številki Informatorja z letnico 2004 bo namenjen izhodiščem proračunske zasnove 
za obdobje 2005-2006 ter nekaterim načrtom za bližnjo prihodnost. 
 

Vilko Jazbinšek, župan  
 
 

 

 
Nova priložnost za stavbna zemljišča! 

  
Do leta 2007 morajo vse občine sprejeti strategijo prostorskega razvoja in prostorske rede, ki bodo 
prostorski plan in prostorske ureditvene pogoje združili v en dokument. Glede na kratek rok je 
Občina Tabor že pristopila v začetno fazo pridobitve strokovne podlage za izdelavo strategije 
prostorskega razvoja Občine Tabor in strokovne podlage za izdelavo prostorskega reda Občine 
Tabor. Trenutno smo v fazi izbora izvajalca za izdelavo strokovnih podlag.  
Eden izmed pogojev pri izboru izvajalca je prav gotovo način sodelovanja z občani, saj tokrat 
želimo v postopek priprave prostorskih dokumentov še intenzivneje vključiti vse občane in ostale, 
ki imajo zemljišča v naši občini in ki bodo želeli sodelovati s širšimi idejami za razvoj občine ali z 
individualnimi pobudami.   
O nadaljnjih aktivnostih na tem področju vas bomo podrobneje seznanjali v prihodnjih številkah 
Informatorja. 

          Lilijana Štor 
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 Še vedno je čas za nove ideje v razvoj podeželja 

 
Prejeli smo osnutek Razvojnega programa podeželja, ki je bil predložen na v pregled na Ministrstvo 
za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano. Kot smo že pisali v deveti številki Informatorja, so poleg 
izvedbenih projektov:  
1. povezovanje pestre ponudbe (kmetijski proizvodi, domača hrana, tradicionalne pijače, 
spominki, prireditve, rekreacija, treking, ogled znamenitosti, eko proizvodnja, plezalna šola, 
obvodni programi); 
2. hmeljarske kmetije (hmelj, pivo, hmeljarsko-pivovarski prazniki, hmeljarska dediščina, muzej, 
proizvodi živinoreje, zelenjadarstva in dopolnilni program); 
3. uvajanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah (turistična ponudba, predelava mesa, mleka in 
lesa, prodaja na domu, osebne in strojne storitve, vodenje po učnih poteh); 
4. od kašče do kašče (turistična in kulturna ponudba v starih objektih, prireditve, prodaja 
spominkov, alternativni program, domače zdravljenje, prodaja zelišč); 
5. po dediščini žovneških (vodenje po gradovih, žovneški mlin, zgodba Veronike Deseniške, 
zgodovinski muzej); 
6.  konjeništvo (reja konj, konjeniška tekmovanja, šola jahanja, vožnja s kočijo), 
 
dodani še naslednji projekti: 
sadovi domačega sadja (intenzivno in integrirano pridelavo sadja, pridelavo svežega sadja, zlasti 
jabolk in njegovo predelavo ter sadjarstvo z  turizmom in rekreativno ponudbo); 
zelenjadarstvo, vrtnarstvo, zeliščarstvo (manjša in količinsko srednje velika proizvodnja, ureditev 
plastenjakov ali tunelov); 
eko kmetovanje, eko turizem in drugi eko programi (razvoj ekoloških dejavnosti, ekološke 
sanacije, ponudba zdrave hrane); 
destinacijski management (organiziranje in trženje turistične in druge ponudbe širšega območja 
savinjske doline (profesionalno delo na področju organizacije, razvoja in trženja)); 
obvodni program (razvojna raba velikega števila kakovostnih vodotokov, jezer, ribnikov in 
močvirij, obvodni programi – turizem, šport rekreacija, prireditve, ribogojstvo in drugo). 
 
Glede na to, da je to osnutek, lahko še vedno podate svoje ideje o novem projektu, v kolikor se v 
obstoječih projektih ne vidite s svojo dejavnostjo. Svoje ideje pisno sporočite na Občino Tabor, 
Tabor 21, 3304 Tabor. 
 
Ponovno vas seznanjam, da je Razvojni program podeželja usmeritev za celotno področje Spodnje 
Savinjske doline in podlaga za kandidaturo za sredstva na ministrstvu in v Evropski uniji, ki se 
bodo v prihodnjih letih pojavljala za področje kmetijstva.  
 
Možnost vpogleda v dokumentacijo Razvojnega programa podeželja je na Občini Tabor v času 
uradnih ur.           

Lilijana Štor 
 
 
 
 

Kanalizacija – pričetek desetletne investicije
 
Verjetno se veliko občanov sprašuje, kaj se dogaja v Taboru na odseku od Mesarja do Plavšaka. 
Razkopana cesta, delovni stroji in občasne zapore prometa so skoraj vsakodnevni pojav, ki ni 
prijeten za mimoidočega, mimovozečega, še najmanj pa za v bližini stanujočega občana.  
 
Pričela se je dolgo pričakovana gradnja dvocevne kanalizacije (ločene meteorne in fekalne vode), ki 
ima  svoj končni cilj čiščenje odpadnih voda na čistilni napravi ob Bolski. Celoten projekt je za naše 
zmožnosti nepojmljivo drag, preko 300 milijonov SIT. Sami ga, ob vseh drugih obveznostih in 
investicijah, ki jih občina ima, ne bi zmogli v tridesetih letih. Projekt temelji na vključenosti v 
»mega« projekt odvajanja in čiščenja odpadnih voda in varovanju vodnih virov na povodju Savinje, 
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ki ga je podpisalo 20 občin iz celjskega ter spodnje in zgornje savinjskega območja. Tako 
združevanje je nujno zaradi jasne namere, da se za izvedbo koristijo kohezijski skladi Evropske 
unije, sredstva državnega proračuna in sredstva lokalnih skupnosti. 

Zakaj je nujno pristopiti k tej zahtevni nalogi? 
 
Predvsem zaradi nas samih, ki si želimo živeti v čistem in zdravem okolju, zaradi zakonskih 
predpisov naše države in zahtev Evropske unije. 

Kako bo potekala gradnja? 
 
Po posameznih fazah in na določenih odsekih, ki bodo imeli pripravljeno dokumentacijo. Za 
pripravo dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja je nujno soglasje lastnika zemljišča 
preko katerega bo potekal kolektor. Ravno na tem področju se bomo naslednja leta še veliko 
srečevali, že danes pa apeliramo na lastnike, da vendarle dopustijo gradnjo (po zraku kanalizacije ni 
možno napeljati). Za vsak odsek bo lastnikom predstavljen projekt z vrisano traso. Korekcije so 
možne, morajo pa biti pravočasne. 

Katere vasi bodo vključene? 
 
Zakon nas zavezuje, da so vključena vsa gosteje poseljena področja (Tabor, Ojstriška vas, Kapla, 
Pondor in delno Loke). Manjši zaselki bodo predvidoma rešeni z manjšimi čistilnimi napravami. 

Kaj je predvideno za naslednje leto in še morda leto naprej? 
 
Drugo leto se zaključuje gradnja šole in vrtca. Z vidika pridobitve uporabnega dovoljenja, je 
potrebno za to investicijo zagotoviti čiščenje odpadnih voda, zato bo v bližini šole zgrajena ali bolje 
rečeno postavljena začasna čistilna naprava (po izvedbi glavne čistilne naprave se bo odstranila oz. 
se bo kolektor prevezal na glavno čistilno napravo). 
 
Ker pa so v Taboru predvidena vsaj tri večja območja za novogradnjo, bo potrebno za nove in 
seveda obstoječe objekte zagotoviti kanal, ki bo potekal na trasi: Dom krajanov – Strnad – spodnji 
del Tabora. Ob koncu tega kanala se predvideva začasna čistilna naprava. Kanal se bo nadaljeval 
proti Ojstriški vasi in končal pri glavni čistilni napravi pri Bolski. Vse bo potekalo etapno, dinamika 
gradnje bo odvisna od dotoka sredstev.  
Predvideva se tudi izgradnja manjših priključnih kanalov (Jani Sirše – Tabor, ipd.), vse pa je 
odvisno od denarnih in drugih zmožnosti (dovoljenja…). 
  
Namen tegale sestavka ni razgrinjanje občinskih planov, ki so 100 % zacementirani (to je nemogoče 
zaradi veliko neznank – predvsem zaradi dinamike pritoka sredstev), niti ne moremo do podrobnosti 
reči, točno kje in po katerih parcelah bo potekala trasa kanalizacije. Namen je seznanitev občanov, 
da se bo v naslednjih letih nekaj dogajalo na področju izgradnje kanalizacije. Vemo, da bo ob tem 
prihajalo do marsikaterih nasprotovanj posameznih lastnikov zemljišč, ob sami izgradnji se bodo 
pokazale tudi druge napake, ki jih bo potrebno sproti reševati. To spada k vsaki gradnji, to vemo. 
Vedeti pa moramo tudi to, da brez določene mere tolerantnosti, dobre volje in dobrih odnosov med 
sosedi, projekta ne moremo izpeljati.  
 
Prej kot se bomo uskladili, prej si bomo zagotovili dodatna nujna potrebna tuja sredstva, sebi pa 
čisto okolje. 
 

          Vid Poznič 
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Zima, zima bela… 

 
Zima je pred vrati. Trenutno, ko tole pišem je zunaj suho, sončno, skratka kar presenetljivo lepo 
vreme za konec novembra. Toda videz vara, že jutri se lahko znajdemo v snegu. Na to moramo biti 
pripravljeni in lahko zagotovimo, da tudi smo. 
 
Zimska služba bo to sezono podobno organizirana kot prejšnja leta: glavne ceste pluži VOC Celje, 
ostale odseke (od tega jih je zelo veliko v hribovitem območju) pa nekateri naši občani – izvajalci 
zimske službe, ki podpišejo pogodbo z občino, da se jim vsaj delno povrnejo stroški pluženja. 
Podpisovanje pogodb poteka normalno, apeliramo pa na vse, ki tega do sedaj še niso storili, naj to 
opravijo čim prej. 
 
Za namen zagotovitve kolikor toliko zadovoljive prevoznosti cest (pluženje, posipanje) je Občinski 
svet Občine Tabor namenil približno za 20 % večja sredstva kot prejšnjo sezono, to pomeni, da se 
izvajalcem izplača za tolikšen procent večji strošek njihovega dela. Povišanje temelji na 
nenormalno visoki rasti cen goriva in ostalih stroškov. 
 
Še vedno pa imamo nekaj odsekov cest nepokritih (nimamo izvajalca). Kdorkoli bi bil zainteresiran 
za pluženje, se naj javi na Občino Tabor, da se dogovorimo za podpis pogodbe. Čas pluženja oz. 
vrstnega reda pa nikakor ne moremo zagotoviti na vseh cestah enako. Najpomembnejše - in te 
morajo biti tudi najhitreje splužene, so tiste ceste, kjer poteka šolska proga ali pa pomenijo 
pomembno povezavo. Ostale pač morajo za nekaj ur počakati, kar še posebno velja ob nenadni 
veliki količini snega. Vsi tisti, ki smo samo uporabniki, moramo vedeti, da si občani, ki opravljajo 
zimsko službo, zaslužijo vse naše spoštovanje, prav bi jim pa prišlo, če jim kdo primakne kakšnega 
tisočaka, saj jim občina ne more zagotoviti povrnitve ekonomske cene njihovega dela. 
 
Ne bom se zmotil, da si vsi želimo lepo, suho zimo, snega pa ravno toliko, da ga bo dovolj za 
zimske radosti. 

        Vid Poznič 

 
 

 
Poročilo o delu v Občinski knjižnici Tabor v letu 2004 

 
 
Knjižnica deluje v sedanjih prostorih in s sedanjim vodstvom že skoraj eno leto. V dogajanje v 
knjižnici smo poskušali vnesti nekaj sprememb. Glavna naloga, ki smo si jo zadali, je bila, približati 
knjižnico bralcem. To smo poizkušali na dva načina. Prvič je bilo potrebno modernizirati knjižnico, 
saj prej ni premogla niti telefona. S skupnimi močmi in posluhom Občine Tabor nam je uspelo 
zagotoviti PC z vso potrebno opremo in dostopom do interneta. Druga pridobitev pa je terminal, ki 
omogoča računalniško vodeno evidenco izposoje in obiska. S tem je knjižnica v Taboru naredila 
prvi in največji korak k sodobni in za vse odprti knjižnici. 
 
Urediti in posodobiti pa je bilo potrebno tudi knjižnični fond. Ta je bil, milo rečeno, klavrn. Zato bo 
potrebno na tem področju še veliko postoriti, saj je knjižnica kljub zaenkrat skromnim potrebam, 
zelo slabo založena s strokovno literaturo. Seveda pa obseg nabave kroji denar. Ob prehodu na 
računalniško izposojo je bilo potrebno na novo opremiti knjige s črtno kodo, kar je storila ga. 
Jolanda, za kar se ji zahvaljujemo. V knjižnici se je neprestano nekaj dogajalo. Od dejavnosti ob 
četrtkih zvečer, do urejanja polic itd… O vseh dejavnostih v knjižnici smo občane redno obveščali 
preko objav v Informatorju. 
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Ob tem pa smo skrbeli tudi za t. i. obknjižnične dejavnosti. Pred poletjem smo organizirali tri 
potopisna predavanja, in sicer o Iranu, vzponu na Daulagiri in popotovanju po Kitajski. Vsa 
predavanja so bila dobro obiskana in bomo z njimi nadaljevali. Ob zaključku šole smo imeli tudi 
predavanje psihologinje o problemih pri vzgoji in učenju otrok. Pravljično urico smo imeli le 
enkrat, saj se zaradi pomanjkanja časa in neustreznega prostora ne moremo dogovoriti za usklajen 
termin. Po šolskih počitnicah smo imeli predstavitev knjige Brezmejne bližine pisatelja Mareta 
Cestnika. V oktobru smo imeli še potopisno predavanje o Avstraliji in tečaj interneta. Z 
medoddelčno izposojo poizkušamo zapolniti vrzeli v naši ponudbi gradiva. Na ta način smo pričeli 
tudi s izposojo videokaset, ki se je dobro prijela. Prav tako na ta način poizkušamo zagotovi knjige 
za najmlajše, ki jih rabijo za domača branja. Periodike v knjižnici Tabor nimamo. Zaenkrat je tudi 
ne bomo naročali, ker nimamo ustreznih čitalniških mest. Glede na strukturo gradiva v knjižnici 
Tabor, bomo v letu 2005 posebno pozornost posvetili popolnitvi strokovne literature za 
osnovnošolce in srednješolce. Glede leposlovja so stvari razmeroma ažurne, zato bomo poleg 
tekoče nabave »uspešnic«,  nabavljali še starejše naslove knjig, ki so iskane. 
 
Ker se nam obetajo večji in lepši prostori, se bo morala knjižnica začasno preseliti v prostore stare 
pošte v pritličju. Potrudili se bomo, da bo izposoja tekla nemoteno. Ker pa ni vse odvisno od 
knjižnice, se lahko zgodi, da bo knjižnica kakšen dan tudi zaprta. O tem vas bomo pravočasno 
obveščali. Selitev je predvidena v času med 1. 12. 2004 in 10. 12. 2004.  
 

DECEMBER 2004 
 

SREDA  SOBOTA 
  1. dec. 10 - 12  4. dec.   9 - 11 
  8. dec. 16 - 18 11. dec.  9 - 11 
15. dec. 10 - 12 18. dec.  9 - 11 
22. dec. 16 - 18 25. dec.  ZAPRTO 
29. dec. 10 - 12 1. jan.‘05   ZAPRTO 

Uroš in Barbara 
 

 
 

Nova LB v Žalcu v novih prostorih 
 
 

V ponedeljek, 13. septembra 2004, je svečano odprla vrata nova poslovalnica Nove Ljubljanske 
banke v Žalcu na novi lokaciji. Odprtje je potekalo v prijetnem vzdušju in nežnim zvokom harfe ter 
kulturnemu programu so prisluhnili številni povabljeni gostje in stranke. Uradno odprtje je z 
nagovorom začela direktorica Podružnice Savinjsko Šaleške Lidija Dovšak, pridružil pa se ji je tudi 
žalski župan Lojze Posedel, ki je nanizal nekaj vzpodbudnih besed, zaželel veliko poslovnih 
uspehov ter veliko zadovoljnih strank. Kolektiv poslovalnice pa je predstavila vodja Poslovalnice 
Žalec Andreja Lakner. 
Z novo lokacijo na Ul. Savinjske čete 1 je poslovalnica dobila večje in sodobnejše poslovne 
prostore, kjer bo lahko sedem zaposlenih svojim komitentom nudilo celovito paleto storitev na 
enem mestu. Poslovalnica je univerzalnega tipa ter tako posluje za fizične osebe kot tudi za srednje 
in manjše pravne subjekte. Z novimi prostori so resnično omogočeni dobri pogoji za delo, kar bo 
gotovo vplivalo na učinkovitost in uspešnost dela ter tako še povečalo zadovoljstvo strank. 
Poslovalnica je na novi, lepši in bolj frekventni lokaciji pridobila dodatne blagajne za tolarsko in 
devizno poslovanje. V izjemno kratkem času so bili prostori popolnoma preurejeni ter prenovljeni 
in poslovalnici omogočajo sodobno in kar se da enostavno ter varno poslovanje. Individualni 
pristop in osebno svetovanje pa vsekakor omogočata tudi večjo zasebnost. To pa so željno 
pričakovali tako stranke kot delavci banke. Premestitev je bila v mestu Žalec izjemno dobro 
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sprejeta, poslovanje pa ni bilo moteno niti na dan odprtja. Poslovni prostor omogoča strokovno in 
kakovostno delo v skladu z vrednotami Nove Ljubljanske Banke. Zaposleni in stranke so z novimi 
prostori zelo zadovoljni. 
 

Nova LB, d.d., Podružnica Savinjsko-Šaleška 
Poslovalnica Žalec 

 
 

Znižane obrestne mere 
 
S 1. septembrom smo v Novi Ljubljanski banki za vsa nova posojila znižali obrestne mere. Morda 
je prav zdaj priložnost, da uresničite svoje želje; se odpravite na jesensko potepanje ali oddih, si 
privoščite novo pohištvo ali pa morda potrebujete denar za karkoli drugega.  
Odobrimo vam posojilo do milijona tolarjev v 30 minutah, če na osebni račun NLB več kot 6 
mesecev prejemate plačo ali pokojnino, poslujete z vsaj eno plačilno kartico NLB in boste posojilo 
odplačevali prek trajnega naloga. Posojilo vam bomo odobrili za največ 5 let, brez plačila 
zavarovalne premije! Mesečna obveznost se med odplačevanjem posojila ne spreminja. V 
poslovalnicah NLB vam je ne glede na to, kje imate odprt svoj osebni račun, na voljo tudi osebno 
posojilo, ki ga lahko zavarujete s plačilom zavarovalne premije ali poroki. Višina tega posojila je 
omejena z vašo kreditno sposobnostjo in časom odplačevanja posojila. Tudi za ta posojila veljajo od 
1. septembra nižje obrestne mere.  
Podrobnejša pojasnila so vam na voljo v vseh poslovalnicah NLB in na spletnem naslovu 
www.nlb.si 

 
Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana 

Podružnica Savinjsko-Šaleška 
 

 

Možnost sofinanciranja nabave in montaže sprejemnikov 
 
Da bi s programi RTV Slovenija pokrili celotno področje Slovenije in tudi tujine, smo leta 1997 
pričeli oddajati televizijske in radijske programe preko satelita HOT BIRD 3 v digitalni tehniki in s 
kodirnim sistemom VIACCESS. Če sprejemne razmere na vašem naslovu ne ustrezajo 
minimalnim zahtevam o kvaliteti sprejema televizijskih programov RTV Slovenija, vas 
obveščamo o ugodnostih glede možnosti izboljšanja razmer. 
 
V Zakonu o RTV Slovenija je predvideno sofinanciranje nabave in montaže sprejemnikov, s 
katerimi je mogoče spremljati naše programe prek satelita. Do sofinanciranja so upravičeni tisti 
zavezanci, ki nimajo tehničnih možnosti sprejema televizijskih programov RTV Slovenija iz 
oddajniške mreže in za katere to potrdi Skupina za RF meritve iz RTV Slovenija. 
 
1. RTV Slovenija sofinancira stroške pri nakupu satelitskega sprejemnika.  
Z nekaterimi prodajalci SAT sprejemnikov smo sklenili pogodbo, ki bo omogočala cenejši nakup 
sprejemnikov za tiste posameznike, ki so do sofinanciranja upravičeni. Prodajalci bodo sami ali s pomočjo 
podizvajalcev sprejemnike tudi montirali in priskrbeli dekodirne kartice ter vam znižali vrednost 
izstavljenega računa za znesek, ki ga prispeva RTV Slovenija. Po trenutno veljavnih pogojih prispeva RTV 
Slovenija 37.972,00 sit (dvanajst pavšalnih RTV prispevkov + DDV). 
 
2. V kolikor je v vašem okolišu že zgrajen kabelsko razdelilni sistem in nanj še niste priključeni, 
vam ponujamo možnost sofinanciranja priključka. 
RTV Slovenija sklene v takem primeru s kabelskim operaterjem posebno pogodbo, na podlagi katere plačate 
operaterju za 33% nižji znesek od vrednosti priključka na kabelski sistem. Znesek sofinanciranja je po 
trenutnih pogojih omejen na največ 37.972,00 sit.  
Če se boste odločili za dokončno rešitev sprejema programov RTV Slovenija, so vam na voljo 
podrobnejše informacije pri Skupini za RF meritve na naslovu: RTV Slovenija, OE Oddajniki in 
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zveze, Skupina za RF meritve, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana (tel. 01 475 46 54, e-pošta: 
merilna@rtvslo.si). 
 
3. V kolikor naše televizijske programe že spremljate preko satelitskega ali kabelskega sistema, vas 
prosimo, da nam to sporočite pisno in v tem primeru vas bomo oprostili plačevanja RTV prispevka 
za eno leto. 
Naš naslov: Služba za obračun RTV prispevka, Dalmatinova 8, 1000 Ljubljana (tel. 01 475 46 46, 
e-pošta: rtv.prispevki@rtvslo.si). 
 

RTV Slovenija 
Skupina za RF meritve in Služba za RTV prispevek 

povzela Tatjana Kovče 
 
 

Domače koline 
 

Koline ali furež predstavljajo največji praznik podeželja, je del našega  življenja na kmetih, je 
veselje, delo, užitek, pestrost vonjav in okusov. Izdelovanje kolin in sušenje mesa v tako izredni 
pestrosti oblik in načinov konzerviranja, sušenja, priprave mesa kot jo poznamo Slovenci, pomeni 
izredno kulinarično bogastvo in kulturno dediščino, ki je premorejo le redki. 
 
Žal pa do sedaj država ni imela kaj veliko posluha za tudi takšen utrip podeželja, saj uradno domače 
koline niso bile dovoljene. Prvi zimski dnevi so že nekdaj naznanjali skorajšnje koline. Tako je tudi 
Ministrstvo za kmetijstvo konec oktobra objavilo pravilnik, v katerem dovoljuje klanje živali na 
domu. Priprava špil, brušenje nožev in drugo potrebno za koline se torej mirno lahko začne. 
 
Dovoljeno je klanje le lastnikom živali (prašičev, ovc, koz, male gojene divjadi, kuncev in domače 
perutnine) in le za domačo porabo. Prodaja ali podaritev mesa ni dovoljena. Pri samem klanju živali 
je potrebno poskrbeti, da se prepreči nepotrebno trpljenje živali (žival je treba obvezno pred 
zakolom omamiti s pištolo za omamljanje ali z električnimi kleščami), da se prepreči onesnaženje 
okolja, poškodbe ljudi in živali. Prepovedano je klanje bolnih in sumljivih živali. Če se le posumi o 
obolenju živali, se mora to takoj javiti pristojnemu veterinarja. Posebno pozornost je potrebno 
posvečati pri klanju drobnice, saj lahko pri njih prihaja do posebnega tveganja za zdravje ljudi. Zato 
je potrebno vranice in črevo teh živali ter lobanje z možgani in hrbtenjačo pri živalih starejših od 12 
mesecev obvezno oddati pooblaščeni službi - koncesionarju, ki izvaja javno službo za neškodljivo 
odstranjevanje odpadkov živalskega izvora. Dokumente o oddaji teh snovi s posebnim tveganjem 
morate hraniti še najmanj dve leti. Prav tako pa morate voditi evidenco zaklanih živali (razen za 
kunce in perutnino).  
 
Pripravi hrane velja posvetiti posebno skrb in prizadevanje. Njena pot do mize je pogosto dolga in 
zahteva veliko truda ter ljubezni. Zato se tudi domačih kolin lotimo odgovorno. Veliko dobrih 
mesnih izdelkov vam želim. 

KSS Žalec  
Andreja Žolnir 

 
 

Odbor za razvoj obrti in podjetništva Žalec 
obvešča 

podjetnike iz občin Braslovče, Tabor in Žalec, 

da ima po razpisu 19. natečaja za dodelitev posojil za pospeševanje obrti in podjetništva še 
prosta sredstva! 

Posojila se bodo dodelila za najdaljšo dobo vračila 5 let, po nominalni obrestni meri 5,58% 
(določena na letnem nivoju in je nespremenljiva). Minimalni znesek posojila je 1 mio SIT in 
maksimalni znesek 5 mio SIT.  
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Kandidati za posojila naj svojo vlogo skupaj z zahtevano dokumentacijo oddajo do vključno 15. 
decembra 2004. 
 
Dodatne informacije: Razvojna agencija Savinja, Odbor za razvoj obrti in podjetništva, Ulica 
Heroja Staneta 3, Žalec, tel 03/713-68-60, fax 03/713-68-70, e-pošta: ra.savinja@zalec.si  
 

Danica Jezovšek-Korent 
 

Kulturno društvo Ivan Cankar, Likovna sekcija MAVRICA  
 

organizira 
 

ustvarjalne delavnice za otroke in odrasle. Vpis bo potekel v mesecu decembru, in 
sicer vsako soboto od 10. do 11. ure v OŠ Tabor.  

Članarina je 1.000,00 SIT. Delavnice bodo predvidoma potekale vsako soboto, s 
pričetkom  v mesecu januarju, in sicer: 

 
- likovna za otoke in odrasle, 

- rezbarska (les za otoke), 
- oblikovanje iz gline in umetnih mas za otoke. 

 
KD Ivan Cankar Tabor  

 
 
 

Tridnevna kolonija prijateljstva 
 
Na Gori Oljki so Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območna izpostava Žalec, 
občina Polzela in likovna sekcija Kulturno-umetniškega društva Polzela pripravili 14. likovno 
kolonijo prijateljstva. Udeleženci, med katerimi sta bila tudi naša člana Julijana Juhart in Vid 
Hanžič, so slikali v poljubni tehniki po načelu Kar oko vidi in duša čuti, roka nariše. Kot strokovni 
sodelavec se je kolonije udeležil Arpad Šalamon, ki je med izdelki izbral od vsakega udeleženca 
eno sliko za razstavo. 

V Taboru smo razstavo postavili v 
občinski sejni sobi, otvorili pa v 
torek, 9. novembra, ob 18. uri. 
Otvoritev nam je popestril Moški 
zbor KD Ivan Cankar, pozdravila pa 
sta nas župan Vilko Jazbinšek in 
predstavnica Javnega sklada 
Republike Slovenije za kulturne 
dejavnosti Jožica Ocvirk. Razstava, ki 
je bila na ogled vsak dan do 20. 
novembra od 10. do 13. ure, je 
pritegnila kar lepo število občanov in 
ljubiteljev amaterskega slikarstva. 
 

Kulturno društvo Ivan Cankar Tabor 
Likovna sekcija Mavrica                  

 
Na otvoritvi, foto T. K. 
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S V E T I   M I K L A V Ž 
 

SPOROČA, 
 

DA BO OTROKE OBISKAL V NEDELJO, 5. DECEMBRA 2004,  
OB 18. URI V DOMU KRAJANOV V TABORU. 

 
 

 
Starši, pripeljite otroke vseh starosti, saj si  

bodo ogledali igrico, ki nam jo bo pripravila dramska 
skupina KD Koral iz Laškega. Miklavž pa pripravlja  

za vse otroke drobno presenečenje.  
Vstop bo prost. 

 
 

Turistično društvo Tabor 
 

 
 

Učenci in učitelji, otroci in vzgojitelji iz  

POŠ Tabor in vrtca Tabor 
 
 
 

 
 
 

vas v SREDO, 15. decembra 2004, 
 

VABIMO NA 
 

BOŽIČNI SEJEM  
(od  17. do 18.30 – v šoli Tabor)  

in  
BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT  
(ob 18.30 – v Domu krajanov Tabor) 

 
Kupili boste lahko: 

svečnike, poslikano keramiko - steklo, blazine, obeske, voščilnice, darilne škatle, vrečke, ……..  
domač kruh in piškote, 

ki so jih izdelali učenci s pomočjo učiteljev, vzgojiteljev in staršev 
ter Društva žena in deklet Občine Tabor. 

Vabljeni! 
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Mešani pevski zbor Pevskega društva Tabor 
  

prireja 
tudi letos 

 
TRADICIONALNI BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT Z GOSTI. 

 
 Pevke in pevci vas vabimo, da se nam pridružite  
v nedeljo, 19. decembra 2004, ob 16. uri.  
Koncert bo potekal v Domu krajanov v Taboru.  

 
Vljudno vabljeni! 

 
               

 
 
 

                           Športno društvo TVD Partizan Tabor 
 

                 obvešča občane in občanke, 
da bomo organizirali 

 
TRADICIONALNI DECEMBRSKI TURNIR TROJK V KOŠARKI, 

 in sicer 
 

v torek, 21. decembra 2004, ob 18. uri v telovadnici v Taboru. 
 

Vabljeni vsi zainteresirani, ki imate radi košarko in si želite sodelovati! 
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Program prireditev v decembru 2004 
 

nedelja, 5. december 
Dom krajanov ob 18. uri 

PRIHOD SV. MIKLAVŽA 
 

sreda, 15. december 
Dom krajanov od 17. ure do 18.30  

BOŽIČNI SEJEM, ki ga organizirata POŠ Tabor in  vrtec Tabor in  
ob 18.30  

BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT, ki ga organizirata POŠ Tabor in  vrtec Tabor  
 

petek, 17. december 
Dom krajanov ob 16.30 

OBISK BOŽIČKA  
 

nedelja, 19. december 
Dom krajanov ob 16. uri 

Pevsko društvo Tabor  
BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT 

 
torek, 21. december  

Dom krajanov ob 18. uri 
TVD Partizan Tabor  

TRADICIONALNI DECEMBRSKI TURNIR TROJK V KOŠARKI 
 

sobota, 25. december 
Planinsko društvo Tabor  

BOŽIČNI NOČNI POHOD NA KRVAVICO IN  ZAJČEVO KOČO  
odhod izpred stare šole v Lokah ob 16. uri 

 

 
 

Prijatelj je človek, ki ve o tebi vse in te ima kljub temu rad. (Elbert Hubbard) 
 

 

Informator je informativna tiskovina Občine Tabor. Avtorji prispevkov so odgovorni za njihovo vsebino in 
slovnično formo. 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: obcina.tabor@siol.net, najkasneje do 17. v 
mesecu . 


