Pozdrav urednice izpod Krvavice
Zaključuje se najkrajši mesec v letu in bliža se marec, ki naznanja pričetek pomladi. V tem mesecu ob dnevu mučenikov
praznujejo vsi moški, ob dnevu žena vse ženske oziroma ob materinskem dnevu vse matere. Prazniki so priložnost, da
presenetite svoje najdražje, zato ne pozabite, da lahko v našem Turistično-informacijskem centru Tabor najdete unikatne
izdelke naših domačih izdelovalcev:









nakit, obeske za ključe in lesene izdelke družbe Kopos,
lesene izdelke Roka Lesjaka: prstani, uhani, verižice, leseni metuljčki in kravate, broške, ptičje hišice,
pletene nogavice,
darilne bone Turistične kmetije Weiss za obisk savne,
mesne izdelke kmetije Laznik: svinjsko mast, ocvirke, krače, paštete, salame, dimljene klobase, žolco, prekajena
rebra in zaseko,
čebelje pridelke čebelarja Darka Nemivška: kostanjev, smrekov, cvetlični in gozdni med ter darilne komplete
magnetke Turističnega društva Tabor,
izdelke Marjana Natka: pirino polnozrnato, polbelo in belo moko, pšenično polnozrnato, polbelo in belo moko,
koruzno, rženo, ječmenovo moko, ješprenj, ajdovo kašo,
Jezične skodelice Jane Pustoslemšek.

Vabimo vas v prostore TIC Tabor.
Alenka Kreča Šmid
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Iz županovega kabineta
Priložnost zamujena …
Življenje nam sestavlja dobre, prijetne in tudi manj prijetne stvari in dogodke. Spremljajo nas lahko na primer sreča,
solidarnost, pomoč ali pa včasih tudi smola.
So imeli naši občani smolo, in sicer ranljiva, manj mobilna populacija, ko občinski svet ni potrdil nakupa prostorov pošte,
v katerih občinska uprava zagotavlja poštne storitve občanom? Je skupna vrednost nakupa, plačljiva v treh obrokih,
previsoka? Se tudi tu nadaljuje trend nasprotovanja zagotavljanja uslug občanom, kot je bil tudi pri postavitvi bankomata?
Glasovanje je bilo javno. Mesečna najemnina za prostore torej ostaja in se bo kasneje k ceni prištevala pri morebitni
možnosti uveljavitve predkupne pravice.
Čez slabi dve leti so lokalne volitve. Občanke in občani se boste lahko tudi na tem primeru odločili, komu boste ponovno
zaupali svoj glas.
… ne vrne se nobena.
Župan Tone Grobler

Občinska uprava sporoča in obvešča
Občina Tabor, Tabor 21, Tabor, na podlagi 7. člena Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Tabor (Ur.l.
RS, št. 79/01, 74/07 s spremembami in dopolnitvami) objavlja

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti ljubiteljske kulture v Občini Tabor iz občinskega
proračuna za leto 2017
I. Splošna določila
Pravico do sofinanciranja redne kulturne dejavnosti imajo
nosilci in izvajalci kulturnih dejavnosti v Občini Tabor,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- da imajo sedež v Občini Tabor;
- da so registrirani najmanj eno leto;
- da je njihova dejavnost področje kulture;
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske,
kadrovske in organizacijske pogoje za
uresničitev načrtovanih kulturnih dejavnosti, za
katere so registrirani;
- da je njihova dejavnost namenjena čim večjemu
številu občanov;
- da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani
članarini.
II. Izvajalci
Za sofinanciranje redne dejavnosti na področju kulture iz
občinskega proračuna lahko, ob upoštevanju pogojev iz I.
točke, kandidirajo izvajalci kulturnih dejavnosti, ki
morajo predložiti dokazilo o izpolnjevanju pogojev iz I.
točke.
III. Vsebinska določila
Sofinancirajo se naslednje vsebine kulturnih dejavnosti:
1. Redna dejavnost registriranih društev oziroma njihovih
sekcij, ki imajo sedež v občini in sicer vokalno-glasbena

dejavnost, instrumentalno-glasbena dejavnost, gledališka
dejavnost, likovna dejavnost, šolska kulturna društva.
2. Projekti, ki so v interesu občine in imajo značaj
kulturne dejavnosti (enotne obleke, nakup instrumentov,
avdio-video snemanja, gostovanja v tujini, tekmovanja).
IV. Okvirna višina razpisanih sredstev
Za izvajanje razpisanih programov je Občina Tabor v
proračunu za leto 2017 zagotovila sredstva v višini
5.600,000 EUR na proračunski postavki 18031
Sofinanciranje programov s področja kulture.
V. Končna določila
1. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani
Občine Tabor: www.obcina-tabor.si/javni-razpisi.
2. Rok za oddajo razpisne dokumentacije za
sofinanciranje redne dejavnosti registriranih društev je
31. marec 2017 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 - kultura« z navedbo pošiljatelja
na hrbtni strani kuverte.
Rok za oddajo vloge za sofinanciranje projektov je do 30.
9. tekočega leta za naslednje leto oziroma do porabe
sredstev. Odpiranje vlog bo 5. 4. 2017.
3. Prijave, prispele v roku, bodo ovrednotene v skladu s
Kriteriji za vrednotenje kulturnih dejavnosti, ki se
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sofinancirajo iz občinskega proračuna (Uradni list RS, št.
74/07).
Na predlog komisije direktor občinske uprave s sklepom
o izidu razpisa obvesti vse prijavljene na razpis
najkasneje v roku 45 dni po datumu, ki je določen za
predložitev vlog.
Po preteku pritožbenega roka bodo z izbranimi izvajalci
sklenjeni dogovori o sofinanciranju.
4. Dodatne informacije: Saša Zidanšek Obreza, telefon:

(03) 705 70 88, e-pošta: sasa.zidansek.obreza@obcinatabor.si.

Številka: 4302-1/2017
Tabor, 20. 2. 2017
Župan Občine Tabor
Anton GROBLER l.r.

Občina Tabor, Tabor 21, Tabor, na podlagi 12. člena Pravilnika o pripravi, izvajanju in sofinanciranju letnega programa
športa v Občini Tabor (Ur.l. RS, št. 101/2006, 52/2008 s spremembami in dopolnitvami) objavlja

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa v Občini Tabor iz
občinskega proračuna za leto 2017
I. Splošna določila
Pravico do sofinanciranja letnih programov športa imajo
nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
- da imajo sedež ali podružnico v Občini Tabor;
- da so registrirani vsaj eno leto;
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske
ali organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih
športnih aktivnosti za katere so registrirani;
- da imajo organizirano redno dejavnost;
- da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani
članarini, če pridobivajo sredstva za svoje delovanje iz
članarine.
II. Izvajalci
Za sofinanciranje športnih programov iz občinskega
proračuna lahko, ob upoštevanju pogojev iz I. točke,
kandidirajo izvajalci športnih programov, ki morajo
predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz I. točke.
III. Vsebinska določila
Za uresničevanje športnih programov se iz sredstev
proračuna Občine Tabor sofinancirajo naslednje vsebine:
a) šport predšolskih in osnovnošolskih otrok:
- sofinanciranje stroškov izvajanja programa Zlati
sonček, Planinska šola,
- sofinanciranje stroškov športnih dejavnosti, ki jih
organizirajo društva in drugi izvajalci;
b) šport v društvih in klubih, ki imajo značaj športnorekreativne vadbe:
- sofinanciranje stroškov organizacije vadb, kolesarjenj in
pohodništva;
c) strokovno izpopolnjevanje:
- sofinanciranje kotizacij;
č) kakovostni in vrhunski športi:
- sofinanciranje stroškov udeležbe na tekmovanjih
državnega in meddržavnega nivoja;
d) športne prireditve:
- sofinanciranje stroškov organizacije prireditve.

IV. Okvirna višina razpisanih sredstev
Za izvajanje razpisanih programov je Občina Tabor v
proračunu za leto 2017 zagotovila sredstva v višini
3.100,00 EUR na proračunski postavki 18051
Sofinanciranje programov s področja športa.
V. Končna določila
1.
Razpisna
dokumentacija
za
uveljavljanje
sofinanciranja vsebin pod točko a, b, c in obrazec vloge
za vsebini pod točkama č in d je na voljo na spletni strani
Občine Tabor:www.obcina-tabor.si/javni-razpisi.
2. Za vsebine pod točko a, b in c velja zadnji rok za
oddajo razpisne dokumentacije 31. marec 2017 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 ‒
šport« z navedbo pošiljatelja na hrbtni strani kuverte.
Za vsebini pod točkama č in d se bodo upoštevale vloge,
oddane do porabe sredstev v proračunu (prioritetno se
upoštevajo glede na datum prispetja).
3. Prijave, prispele v roku, bodo ovrednotene v skladu s
Točkovnikom za vrednotenje programov športa, ki se
sofinancirajo iz občinskega proračuna (Uradni list RS, št.
52/2008).
Na predlog komisije direktor občinske uprave s sklepom
o izidu razpisa obvesti vse prijavljene na razpis
najkasneje v roku 45 dni po datumu, ki je določen za
predložitev vlog.
Po preteku pritožbenega roka bodo z izbranimi izvajalci
sklenjeni dogovori o sofinanciranju.
4. Dodatne informacije: Saša Zidanšek Obreza, telefon:
(03) 705 70 88, e-pošta: sasa.zidansek.obreza@obcinatabor.si.
Številka: 4302-2/2017
Tabor, 20. 2. 2017
Župan Občine Tabor
Anton GROBLER l.r.
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JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje socialno varstvenih programov in programov s področja družbenih dejavnosti
v Občini Tabor za leto 2017
1. Predmet javnega razpisa
so finančna sredstva iz proračuna Občine Tabor za
izvajanje nalog/programov na področju socialnega
varstva in programov s področja družbenih dejavnosti za
leto 2017.
Za izvajanje razpisanih programov je Občina Tabor v
proračunu za leto 2017 zagotovila sredstva v višini
6.000,000 EUR na naslednjih proračunskih postavkah:
04103 Sofinanciranje programov s področja družbenih
dejavnosti: 3.300,00 EUR
18041 Sofinanciranje programov drugih posebnih skupin:
1.700,00 EUR
20041 Sofinanciranje programov socialno varstvenih
dejavnosti:
1.000,00 EUR
2. Na razpisu lahko sodelujejo:
– organizacije za samopomoč in dobrodelne
organizacije kot prostovoljne in neprofitne
organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo
posamezniki ali verske skupnosti, z namenom, da
bi reševale socialne stiske in težave občanov;
– invalidske organizacije kot prostovoljne in
neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom
ustanovijo invalidi ali drugi posamezniki, da v
njih izvajajo socialne programe in storitve,
utemeljene na značilnostih invalidnosti po
posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo
položaj invalidov in občanov Občine Tabor;
– druga društva, zavodi, zveze, zasebne ustanove in
zasebniki, ki izvajajo občinske programe na
področju sociale, zdravstva ali občinske programe
izboljšanja kvalitete življenja ter druge
pomembne programe za občane Občine Tabor.
Izvajanje programov se mora nanašati na območje
Občine Tabor oziroma na njene občane.
3. V letu 2017 bo Občina Tabor sofinancirala
naslednje naloge in programe:
– sofinanciranje
programov
in
projektov
humanitarnih društev in organizacij, ki delujejo v
javnem interesu na področju socialnega varstva;
– sofinanciranje letovanja zdravstveno in socialno
ogroženih otrok;
– sofinanciranje skupin za samopomoč ostarelih;
– sofinanciranje programov zdravstvene preventive
in vzgoje;
– organiziranje prostovoljnega dela z vsemi
generacijami;

–

delovanje društev, ki izvajajo programe, ki niso
aktivnega komercialnega značaja in ne spadajo
med projekte kulturnih društev in predstav,
športnih tekmovanj, izobraževanja, področja
turizma, požarnega varstva in se njihova
dejavnost ne sofinancira iz drugih proračunskih
postavk.

4. Predlagatelji programov morajo ob prijavi
posredovati naslednje podatke:
a) izpolnjen obrazec in vlogo za prijavo na javni razpis s
prilogami (na voljo na spletni strani Občine Tabor:
www.obcina-tabor.si/javni-razpisi);
b) dokazilo, da imajo sedež na območju Občine Tabor oz.
da delujejo tudi na območju Občine Tabor in odločbo o
registraciji društva;
c) poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2016, če je
program bil sofinanciran s strani občinskega proračuna v
letu 2016, potrjeno na ustreznem organu društva;
d) davčno številko in številko transakcijskega računa;
e) program dela in finančni načrt za leto 2017;
f) dokazilo, da imajo urejeno evidenco o članstvu,
podatke o številu članov društva, seznam članov z
območja Občine Tabor ter podatke o višini članarine.
Za izvedbo posameznih programov morajo predlagatelji
posredovati naslednje podatke:
a) popolno ime in naslov izvajalca programa oziroma
projekta;
b) opis vsebinskega programa za vsako prijavljeno
aktivnost/dejavnost, iz katerega bodo razvidni tudi
pričakovani učinki, s prikazom posameznih stroškov;
c) finančni načrt (kalkulacija) in prikaz stroškov po
posameznih elementih ter vire financiranja;
d) časovno dinamiko realizacije projekta.
Vsebina prijavljenega programa mora ustrezati
razpisanemu področju, ne pa drugim področjem
delovanja društva, sicer vloga ne bo uvrščena v
obravnavo.
5. Merila za dodelitev sredstev:
– popolna dokumentacija;
– sedež društva ali podružnice je na območju
Občine Tabor oziroma je program dejavnosti
zastavljen tako, da organizacija vključuje v
program člane iz Občine Tabor;
– vključenost članov iz Občine Tabor;
– kvaliteta programov (množičnost vključevanja,
sodelovanje z okoljem, rezultati udejstvovanj na
različnih področjih ...).
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6. Rok za predložitev prijav in vseh zahtevanih
dokumentov:
31. 3. 2017 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 socialno varstvene programe in
programe s področja družbenih dejavnosti 2017« z
navedbo naslova pošiljatelja na hrbtni strani kuverte.

predložitev vlog.
Po preteku pritožbenega roka bodo z izbranimi izvajalci
sklenjene pogodbe o sofinanciranju.
9. Dodatne informacije: Saša Zidanšek Obreza, telefon:
(03) 705 70 88, e-pošta: sasa.zidansek.obreza@obcinatabor.si.

7. Odpiranje vlog: 5. 4. 2017.
8. 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 osmih dni dopolni.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku ni dopolnil, se s
sklepom zavržejo.
Na predlog komisije direktor občinske uprave s sklepom
o izidu razpisa obvesti vse prijavljene na razpis
najkasneje v roku 45 dni po datumu, ki je določen za

Intervencije gasilcev
Gasilske zveza Žalec je
posredovala podatek, da je
bilo v mesecu februarju
dvanajst intervencij, ki so
skupno trajale cca. 13 ur: v
GPO Žalec je bilo pet
dogodkov, kjer je bila
potrebna pomoč gasilcev, v
GPO
Polzela
dve
intervenciji,
v
GPO
Braslovče tri intervencije, v
GPO
Vransko
dve
intervenciji, v GPO Tabor
intervencij ni bilo.
V januarsko številko Novic
izpod Krvavice se je nehote
prikradel tiskarski škrat. V
članku Intervencije gasilcev
je bilo zapisano napačno
število udeleženih gasilcev
po društvih v dimniškem
požaru v Lokah. Sodelovalo
je 6 gasilcev PGD Loke, 6
gasilcev PGD Kapla Pondor in 12 gasilcev PGD
Ojstriška vas - Tabor. Za
nevšečnosti se iskreno
opravičujemo.
Saša Zidanšek Obreza

Številka: 4302-3/2017
Tabor, 20. 2. 2017
Župan Občine Tabor
Anton GROBLER l.r.

Podpis pogodbe o opravljanju lokalne gasilske javne službe
za leto 2017
V sredo, 1. 2. 2017, je bil v sejni sobi Občine Tabor slavnostni podpis Pogodbe o
opravljanju lokalne gasilske javne službe za leto 2017. Vabilu so se odzvali
predsednik Gasilske zveze Žalec Edvard Kugler, poveljnik Gasilske zveze Žalec
David Krk, predsedniki domačih prostovoljnih gasilskih društev Davorin Drnolšek,
Milan Lesjak in Ivan Hrastnik ter poveljnik Občinskega poveljstva Občine Tabor
Ivan Derča.

Uvodoma se je župan Občine Tabor Anton Grobler zahvalil vsem domačim društvom
ter tudi Gasilski zvezi Žalec. Predsednik in poveljnik GZ Žalec sta se zahvalila
prostovoljnim gasilskim društvom za vzorno sodelovanje taborskih gasilcev, tako v
organih zveze kot tudi v vseh projektih, ki jih izvaja GZ Žalec.
Vsi prisotni so se strinjali, da je z medsebojnim sodelovanjem in dobro voljo možno
premostiti vse prepreke.
Alenka Kreča Šmid
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Brezplačno svetovanje za naše občane
Spoštovani občani!
Sporočamo vam, da za vas v sodelovanju z Občino Tabor organiziramo

BREZPLAČNO PRAVNO POMOČ.
Na nas se lahko obrnete vsako prvo sredo v mesecu, od 17. do 19. ure.
Svetovanje poteka v pisarni, v pritličju občinske stavbe. Zaželena je predhodna najava na
tel. št. 040 303 888.
Svetuje vam Miha Centrih, uni. dipl. pravnik z opravljenim pravniškim državnim izpitom (t. i.
pravosodni izpit). Izkušnje je pridobival na Okrajnem sodišču v Žalcu, Okrožnem sodišču v
Celju ter Delovnem in socialnem sodišču v Celju.
Postavite lahko vprašanja s področja odškodninskega prava, varstva potrošnikov,
stvarnopravnih razmerij (nepremičnine, služnosti, motenje posesti…), delovnopravne
zakonodaje (kršitve pravic iz delovnega razmerja, odpovedi…), dedovanja (zapuščinski
postopki, urejanje razmerij za časa življenja…) in z drugih pravnih področij.
Veselimo se srečanja z vami!

Na
navedeno
telefonsko številko in
e-naslov
miha.centrih@pravna
klinika.si se lahko
obrnete
tudi
z
vprašanji,
ki
se
nanašajo na delo
občinskega sveta in
nasploh
Občine
Tabor.
Kot svetnik, izvoljen v
volilnem okraju Loke,
sem vam na voljo v
prostorih
Občine
Tabor tudi v času
uradnih ur Pravne
klinike, torej vsako
prvo sredo v mesecu
med 17.00 in 19.00.

Vaša pravna klinika

Prejeli smo
Društvo Ajda Štajerska organizira začetni tečaj biodinamike
Potekal bo 4 zaporedne sobote s pričetkom 25. februarja od 16. do 18. ure (ali malo čez) v sejni sobi Občine Tabor,
Tabor 21, 3304 Tabor. Prispevek za eno srečanje je 5 evrov za člane in 10 evrov za ostale, plačuje se sproti. Če ste
prisotni na najmanj treh predavanjih, imate tečaj opravljen, prejmete diplomo in lahko začnete uporabljati biodinamiče
preparate.
Razpored predavanj:
1) 25. februar: Kratka predstavitev Rudolfa Steinerja, antropozofije in biodinamike; štiridelnost človeka in narave.
2) 4. marec: Kozmični ritmi in delo v skladu z njimi; uporaba setvenega priročnika.
3) 11. marec: Semena; biodinamični preparati.
4) 18. marec: Kompost, kolobar, pleveli in škodljivci.
Na srečanjih bo mogoče kupiti tudi vso literaturo Založbe Ajda, ki je predstavljena na zadnji strani Setvenega priročnika,
za začetnike priporočamo:
1. Osnove rastlinske pridelave po biološko-dinamični metodi ‒ Franka Ozbič, cena 5: evrov.
2. Preparati ‒ Meta Vrhunc, cena: 8 evrov.
3. Temelji biološkodinamičnega gospodarjenja ‒ Marija Thun, cena: 8 evrov.
4. Praktično vrtnarjenje ‒ Maria Thun, cena: 25 evrov.
Prijava na tečaj ajda.stajerska@gmail.com ali 031 827 368.
Lep pozdrav!
Damijana Lukman

6

Zahvala
Srce je omagalo, dih je zastal,
a spomin nate bo vedno ostal.
V 69. letu se je za vedno poslovil naš dragi mož, oče, brat in svak
JANKO JUŽNA
iz Ojstriške vasi 42.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečena ustna in pisna sožalja, podarjene
sveče, svete maše, denarno pomoč in denar za potrebe cerkve. Hvala ge. Sonji Završnik za vso pomoč v težkih trenutkih.
Posebna zahvala Pogrebni službi Ropotar za organizacijo pogreba, pevcem in govornici ter g. župniku za lepo opravljen
cerkveni pogreb.
Hvala vsem, ki ste kakorkoli pomagali v teh težkih trenutkih in se prišli poslovit od našega Janka.
Žalujoči: žena Marija, sin Primož in brat Vinko

Zahvala
Iskreno se vam tako v svojem kot v imenu svojih bližnjih
zahvaljujem za podporo, ki ste mi jo namenili ob moji
nezgodi. Naj vam zaupam, da mi je bila vaša podpora v veliko
veselje in korist ob dolgih dnevih okrevanja. Moje stanje se
nepričakovano hitro izboljšuje, predvsem pa sem vesel, da
nimam hujših posledic. Februarja, ko mi bodo sneli mavec z
noge,
me čaka še
14-dnevna rehabilitacija v
Rehabilitacijskem centru Soča v Ljubljani. Ker bi rad
nadaljeval svojo športno kariero, močno upam, da bo šlo vse
v redu in da bom že kmalu lahko stal na skakalnih smučeh.
Lep pozdrav,
Ernest Prišlič

Novosti v Občinski knjižnici Tabor,
februar 2017:


Carolyn Webster-Stratton: Neverjetna
leta: priročnik za reševanje težav,
namenjen staršem otrok, starih od 2 do 8
let;



Helen Docherty: Vitez plemeniti, ki ni
hotel se boriti;



Martin Lausser: Živali okoli nas:
odkrivanje in določanje najpogostejših
sledov in odtisov;



Sandra Koren Kuhar: Ustvarjalno leto:
več kot 60 navihanih aktivnosti za otroke:
ustvarjalne ideje, zabavne igre, zanimivi
eksperimenti za vse štiri letne čase;



Katharina von der Gathen: A te lahko
nekaj vprašam?: 101 otroško vprašanje o
človeku, spolnosti, odnosih (z odgovori
brez zadrege!);



Pregledno delo: Franc Jožef.
Občinska knjižnica Tabor
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Kaj so vzdrževalna dela in kaj investitor (ne) potrebuje za njihov začetek oziroma
izvedbo?
Investitorji nas pogosto sprašujejo, za katera dela ne potrebujejo gradbenega dovoljenja. Zato že v uvodu poudarjamo, da
se redna vzdrževalna dela lahko začnejo brez gradbenega dovoljenja. Kaj sodi med tovrstna dela, si lahko preberete v
nadaljevanju.
Zakon o graditvi objektov in Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje določata, da med vzdrževanje
objekta sodi izvedba del, s katerimi se objekt ohranja v dobrem stanju in omogoča njegova uporaba. To so dela, ki se
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izvajajo na objektu, brez posega v njegovo konstrukcijo (rekonstrukcija) in niso samostojen objekt ter tako, da izpolnjujejo
pogoj povezanosti s tlemi ali z objektom.
Med redna vzdrževalna dela sodijo investicijsko vzdrževalna dela, popravila, gradbena, inštalacijska in obrtniška dela ter
izboljšave, ki sledijo napredku tehnike, z njimi pa se ne posega v konstrukcijo objekta, ne spreminja njegova namembnost
in ne zmanjšuje ravni izpolnjevanja bistvenih zahtev. Najpogostejša so manjša popravila v objektu (npr. pleskanje,
popravilo ali zamenjava poda, zamenjava notranjega stavbnega pohištva, suhomontažna dela in izvedba nenosilnih sten)
ali dela na objektu (npr. obnova fasade, strešne kritine, vgradnja strešnih oken, izvedba frčade).
Da določena dela lahko štejemo med redna vzdrževalna dela, morajo biti izpolnjeni natančno določeni pogoji, kot že
zapisano, da se ne posega v konstrukcijo objekta in da se ne spreminja njegova zmogljivost, velikost, namembnost in
zunanji videz.
Kaj sodi med konkretna vzdrževalna dela, določa Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost. Nekatera dela, ki se
nanašajo na dela v objektu in dela na ovoju objekta smo zapisali že zgoraj. V nadaljevanju primeroma naštevamo še
zasteklitve objektov (zasteklitev lož, balkonov, teras in zunanjih stopnišč, namestitev senčil), inštalacije in naprave v
in na objektu (namestitev naprav in z njimi povezanih napeljav za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje pripravo tople
vode, osvetlitev, pridobivanje energije, komunikacijske zveze, namestitev dimniške tuljave), dela v zvezi z zunanjo
ureditvijo objekta (izvedba dela za ureditev dvorišča in vrta, vključno z asfaltiranjem in podobnim utrjevanjem
dvorišča, tudi za parkiranje, vključno z dovozi oz. dostopi in drugo opremo, npr. zapornice, terase na zemljišču, ter
izvedba klančin, dostopov in drugih zunanjih grajenih ureditev za dostop in neovirano rabo objekta) in dela v zvezi z
nekategoriziranimi cestami in javnimi potmi (izvedba del v okviru vzdrževanja npr. nasutje, utrjevanje
nekategoriziranih cest in javnih poti, kolesarskih poti, poljskih poti in gozdnih poti).
Če prej našteta dela, ki se izvajajo na objektu, niso zajeta v predmetni uredbi kot redna vzdrževalna dela, to še ne
pomeni, da ne gre za ta dela. V tem primeru se njihova izvedba primerja z definicijami iz zakona, zlasti z vidika
izpolnitve pogojev, ter na podlagi tega ugotavlja ali v konkretnem primeru gre za vzdrževanje objekta ali za kaj več.
Poudarjamo, da v primerih, ko je poseg v konstrukcijo objekta potreben in ga lastnik oz. investitor želi izvesti z
gradbenimi oz. obrtniškimi deli, tega ne moremo šteti kot vzdrževanje, ampak kot rekonstrukcijo objekta. Tovrstni
posegi se že obravnavajo kot gradnja objekta, za kar si mora pridobiti lastnik/investitor gradbeno dovoljenje pristojne
upravne enote.
Če je zaradi dotrajanosti ali poškodbe streho na objektu treba zamenjati v celoti (kritino in ostrešje), gre za
rekonstrukcijo objekta, če se ob tem spreminja dotedanja postavitev ostrešne konstrukcije. Enako velja tudi za dvig
strehe ali spreminjanje njenega naklona in oblike. Tudi izvedba frčade ob obnovi strehe lahko pomeni rekonstrukcijo
objekta. Prav tako sprememba lokacije vrat in oken (obstoječe odprtine v nosilnih stenah se zazidajo in se izvedejo nove
ali pa se povečajo obstoječe) pomeni poseg v objekt, kar pomeni, da ne gre za izvedbo vzdrževalnih del.
Ne glede na zgoraj opisano, kaj sodi med vzdrževalna dela, vam svetujemo, da pred izvedbo del preverite pri pristojni
občini, ali je na vašem območju morda predpisana posebna barva fasade ali kritine (oz. njen material) in če so potrebna
soglasja za izvedbo v varovalnem pasu (elektrika, voda, železnica, plinovod, cesta, telekomunikacija…) ali varovanem
območju (vodno, kulturno, gozdno, okoljevarstveno in naravovarstveno soglasje).
Za dodatne informacije nas lahko pokličete na sedež Upravne enote Žalec na številko 03 713 51 20 ali nam pišite na enaslov ue.zalec@gov.si.
Simona Stanter, načelnica

Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev ‒ sporočanje sprememb
Upravičenci, ki imajo pravice iz javnih sredstev (denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka,
subvencije najemnine, pravice do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, pravice do
plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje) morate pristojnemu centru za socialno delo
sporočiti vsa dejstva, okoliščine in vse spremembe, ki vplivajo na upravičenost do pravice iz javnih
sredstev, njeno višino ali obdobje prejemanja, v osmih dneh od dne, ko je taka sprememba nastala ali
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je zanjo izvedel upravičenec.
Upravičenec do otroškega dodatka, državne štipendije in znižanega plačila vrtca mora centru za socialno delo sporočiti
naslednje spremembe, ki pri teh pravicah lahko vplivajo na upravičenost do pravice iz javnih sredstev, njeno višino ali
obdobje prejemanja.
Spremembe, ki vplivajo na izračun so:







spremembo števila oseb ali upravičencev,
spremembo ali vključitev v vzgojno-izobraževalni oziroma visokošolski zavod,
spremembo statusa učenca, dijaka ali študenta,
spremembo stalnega prebivališča in
spremembo vrste periodičnega dohodka,
pri državni štipendiji pa tudi druge okoliščine, ki po zakonu, ki ureja štipendiranje, vplivajo na to pravico,

Spremembe se sporočajo na posebnem obrazcu, ki je na voljo pri centrih za socialno delo ter na spletnih straneh
ministrstva in CSD-jev. O dejstvih in okoliščinah, ki vplivajo na spremembo odločbe in za katere je center za socialno
delo izvedel po uradni dolžnosti ali od upravičenca v osmih dneh od dne, ko je nastala taka sprememba ali je
upravičenec izvedel zanjo, odloči s prvim dnem naslednjega meseca po nastopu spremembe.
V kolikor je upravičenec sporočil spremembo po izteku navedenega roka pa center za socialno delo odloči s prvim
dnem naslednjega meseca po prejemu sporočila o spremembi, razen če gre za takšno spremembo, zaradi katere bi bilo
treba določiti krajše obdobje prejemanja, nižjo višino sredstev ali drugačno odločbo o pravici.
Romana Rojšek, CSD Žalec

Iz vrtca in šolskih klopi
Ob kulturnem prazniku
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VSEBINA




ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom »dr.
Jožeta Potrate« Žalec iz Javnega zavoda Zdravstveni center Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda
Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec
SKLEP o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odl.US, 8/96, 18/98 Odl.US: U-I34/98, 31/00-ZP-L, 36/00-ZPDZC in 127/06-ZJZP, v nadaljevanju: ZZ), 5. in 28 člena Zakona o zdravstveni dejavnosti
(Uradni list RS, št. 23/05-uradno prečiščeno besedilo-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, v
nadaljevanju: ZZdej), 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/2013), 16. člena Statuta Občine Vransko
(Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012, 46/2015 in 54/2016) in 6. člena
Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/6, 51/2010, 60/2015), 6.člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št.
52/2013), 15. člena Statuta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela-Uradne objave, št. 4/16), 7. člena
Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/2012) so Občinski svet Občine Žalec na svoji 17. seji dne 16.2.2017,
Občinski svet Občine Vransko na svoji 16. seji dne 14.2.2017, Občinski svet Občine Tabor na svoji 19. seji dne
20.2.2017, Občinski svet Občine Prebold na svoji 21.seji dne 23.2.2017, Občinski svet Občine Polzela na svoji 16. seji
dne 14.2.2017 in Občinski svet Občine Braslovče na svoji 3. dopisni seji dne 6.2.2017 sprejeli

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izločitvi organizacijske enote
Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec iz Javnega zavoda Zdravstveni center
Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec
1.

člen

Odlok o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec iz Javnega zavoda Zdravstveni
center Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec (Ur. l. RS, št. 34/1992,
102/2001), v nadaljnjem besedilu »odlok« se spremeni, tako da se glasi: Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda
Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec.
2.

člen

V odloku se spremenita 6. in 8. člen tako, da se glasita:
»6. člen
(1) Dejavnost zavoda je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
(2) Zavod opravlja osnovno zdravstveno dejavnost v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti, Zakonom o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in ostalimi predpisi.
(3) Na podlagi 7. člena ZZdej in v skladu z veljavno standardno klasifikacijo dejavnosti zavod opravlja naslednje
dejavnosti:
Q 86.210 – Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
Q 86.220 – Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
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Q 86.230 – Zobozdravstvena dejavnost
Q 86.909 – Druge zdravstvene dejavnosti
J 62.030 – Upravljanje računalniških naprav in sistemov
J 62.090 – Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami
povezane dejavnosti
J 63.110 – Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
L 68.200 – Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnih
L 68.320 – Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
N 81.210 – Splošno čiščenje stavb
N 82.110 – Nudenje celovitih pisarniških storitev
N 82.190 – Fotokopiranje, priprava dokumentov in drugih posamičnih pisarniških
dejavnosti
P 85.590 – Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
S 96.010 – Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
(4) Navedena dejavnost se lahko izvaja tudi v sodelovanju z zasebnimi zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi
sodelavci, ki na podlagi koncesije opravljajo javno službo v skladu z njihovo koncesijsko pogodbo in pogodbo o
sodelovanju z zavodom.
8. člen
(1) Zavod upravlja svet zavoda, ki ima skupaj 7 članov in ga sestavljajo predstavniki:
- ustanoviteljev (4 člani),
- zdravnikov, drugih zdravstvenih delavcev in delavcev v zavodu (2 člana) in
- uporabnikov oz. zavarovancev (1 član).
(2) Predstavnike ustanoviteljev v svet zavoda imenuje posamezni občinski svet.
Občina Žalec ima tri predstavnike.
Občina Braslovče, Občina Prebold, Občina Polzela, Občina Vransko ter Občina Tabor pa imajo skupaj enega
predstavnika.
(3) Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci neposredno na tajnih volitvah po postopku in na način, ki ga v skladu
z zakonom določa Statut zavoda.
(4) Predstavnike uporabnikov oz. zavarovancev imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota
Celje.
(5) Predsednik sveta zavoda in njegov namestnik se imenujeta izmed članov Sveta zavoda in ne moreta biti
predstavnika iste interesne strani.«
3.

člen

Spremeni se drugi odstavek 10. člena, tako da se glasi:
»(2) Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem občine ustanoviteljice, v kateri je sedež zavoda.«
4.

člen

Spremeni se 11. člen tako da se glasi:
»(1) Za direktorja zavoda je na podlagi javnega razpisa lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev,
predpisanih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje:
- da ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje zdravstvene, ekonomske ali druge
družboslovne smeri ali raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje zdravstvene,
ekonomske ali druge družboslovne smeri,
- da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodstvenih položajih.
(2) V kolikor je za direktorja zavoda imenovana oseba, ki nima ustrezne medicinske izobrazbe, je za strokovnost dela
zavoda odgovoren strokovni vodja. Strokovnega vodjo zavoda imenuje svet zavoda na predlog direktorja in s soglasjem
strokovnega sveta.
(3) Za strokovnega vodjo je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
- da ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje zdravstvene smeri ali raven izobrazbe, ki
v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje zdravstvene smeri,
- da ima opravljeno specializacijo s področja dejavnosti zavoda,
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-

da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v zdravstveni dejavnosti«.
5.

člen

(1) Svet zavoda uskladi Statut Zdravstvenega doma »Dr. Jožeta Potrate« Žalec v roku 15 dni po uveljavitvi tega odloka.
(2) Že začeti postopki imenovanja članov sveta zavoda se zaključijo na podlagi tega odloka.
6.

člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v: Uradnem listu Republike Slovenije,
Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela in v Uradnih objavah Občine Vransko ter Občine Tabor.
Številka: 140-00-0001/2017

Žalec,

Občina Žalec
Župan Janko Kos

Tabor,

Občina Tabor
Župan Anton Grobler

Vransko,

Občina Vransko
Župan Franc Sušnik

Prebold,

Občina Prebold
Župan Vinko Debelak

Polzela,

Občina Polzela
Župan Jože Kužnik

Braslovče,

Občina Braslovče
Župan Branimir Strojanšek

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr.,
92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 –
ZDavNepr, 110/13 in 19/15) in 15. člena Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06, 51/2010,60/15) je Občinski
svet Občine Tabor na 19. redni seji dne 20. 2. 2017 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
1. člen
Občinski svet Občine Tabor je odločil, da naslednjim nepremičninam preneha status javnega dobra:
1.
2.
3.

parc.št. 1629/6, k.o. 1009 Ojstriška vas – pot v izmeri 86 m²,
parc.št. 1629/7, k.o. 1009 Ojstriška vas – pot v izmeri 54 m²,
parc.št. 1629/8, k.o. 1009 Ojstriška vas – pot v izmeri 100 m²,
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4.

parc.št. 1629/9, k.o. 1009 Ojstriška vas – pot v izmeri 87 m².
2. člen

Na nepremičninah iz prejšnjega člena pridobi lastninsko pravico Občina Tabor.
3. člen
Po uveljavitvi tega sklepa občinska uprava Občine Tabor izda ugotovitveno odločbo o ukinitvi statusa javnega dobra na
nepremičninah iz 1. člena tega sklepa.
4. člen
Po pravnomočnosti odločbe iz prejšnjega člena občinska uprava pošlje odločbo pristojnemu sodišču, ki po uradni
dolžnosti, pri nepremičninah iz 1. točke tega sklepa, iz zemljiške knjige izbriše zaznambo o javnem dobru.
5. člen
Sklep se objavi v Uradnih objavah Občine Tabor in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 478-01/2017
Tabor, dne 21. 2. 2017
Župan
Občine TABOR
Anton Grobler
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V torek, 7. februarja, smo v vrtcu pripravili prireditev v čast slovenskega kulturnega praznika. Po državni himni nas je
pozdravil »France Prešeren«. K nastopu je povabil otroke vseh oddelkov, ki so se predstavili s pesmijo, plesom ali
deklamacijo. Po končani prireditvi nas je pogostil še s suhim sadjem v čokoladi, ki so ga pripravili otroci oddelka 5‒6
let. Sicer pa smo v tednu kulture spoznavali pesniška dela in življenjepis Franceta Prešerna ter državne simbole,
obogatili knjižni kotiček in seveda raziskovali, kaj je kultura.
Mojca Lobnikar

Športni dan na snegu

Po »zelenem« božiču smo se v mesecu januarju zelo
razveselili snega. Sneg nam ponuja nešteto
možnosti za igro, še najraje pa vidimo, da ga je
dovolj za sankanje. Sankanje po hribu je seveda
zelo zabavno, malo manj nam je všeč, ko je sanke
ponovno potrebno spraviti na vrh. A energije nam
res nikoli ne zmanjka, izzivi pa so tako vedno
dobrodošli.
Klavdija Konečnik

Na lutkovni predstavi Ostržek
Učenci 1. triletja POŠ Tabor so imeli 13. 1. 2017 KULTURNI DAN. Odpeljali so se v Ljubljano. V lutkovnem
gledališču so si ogledali zanimivo predstavo Ostržek. Pisatelj Carlo Collodi, rojen leta 1826, je napisal zgodbo. Objavil
jo je v prvi italijanski reviji za otroke. Vsebina Ostržka je bila takrat izjemno izzivalna in v nesoglasju z vzgojnimi
načeli. Morda je ravno zato še danes aktualna.
Vtisi učencev po predstavi so:






Ostržek je verjel, da ko zakoplje zlatnike, bo zraslo drevo polno denarja. Maj Krivec, 1. c
Ko je vila Ostržku ponudila zdravilo in mu prigovarjala, naj ga popije, me je skrbelo, da bo Ostržek umrl! Zala
Stojčević, 1. c
Ostržek je šel na sodišče … Prvič sem videl kaj takega. Še nikoli nisem videl v nobeni predstavi ali risanki
sodišča in sodnika. Tevž Gosak, 1. c
Zanimiva glasba je donela, ko so izpustili zapornike iz zapora. Ajda Drča, 1. c
Zanimivo mi je bilo, ko sta se mojster Višnja in mojster Pepe prepirala in tepla. Jakob Aljaž Jančar, 2. b

Všeč mi je bil/o:
 opazovati metulja, ki je leetaaal … Jakob Juhart, 3. c
 govoreči muren visoko nad odrom. Julija Blatnik, 3. c
 ko je Ostržek zakopal denar. Julijan Hrastnik, 3. c
 dobra vila in njeni dobrohotni nasveti. Lara Škornik, 3. c
 ko je Ostržku zrasel nos. Lana Paulina Veniger 2. b
 ko sta igrala dva »kužka« na boben. Nely Zabukovnik 2. b
 ko sta se Ostržek in mojster Pepe srečala v želodcu morskega psa. Karla Kos 2. b
 ko so zvitorepka, maček in Ostržek peli. Ni mi bilo všeč, ko sta z vrečami na glavi lovila Ostržka. Iza
Kvas 2. b
 ko je Ognježer dal Ostržku 5 zlatnikov. Ni mi pa bilo všeč, ko sta mu jih lumpa vzela. Anže Škornik 2. b
 Ni mi bilo všeč, ko se je Ostržek spremenil v pravega dečka. Mija Kreča 2. b
 Ni mi bilo všeč, ko ga je požrl morski pes. Vse drugo mi je bilo smešno. Erik Špacapan, 2. b
 Pred predstavo sem na plakatu videla dva igralca iz Usodnega vina. »Le zakaj?« sem se spraševala. Marina
Mastnak, 3. c
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Zanimivo mi je bilo:
 da sta Ines in Ivan (Polenta), igralca Usodnega vina, igrala v igrici Ostržek. Lara Jezernik, 3. c
 ko deblo šepne Pepetu, da je Polenta (zaradi svetlih las), Pepe pa je prepričan, da ga zafrkava Tone, zaradi
česar se spreta in nato še stepeta. Nick Košir, 3. c
 začetno žongliranje mojstra Toneta s hlodom. Bil je zelo spreten in zabaven. Zoja Viktorija Vertovšek, 3. C
 ko sta imela maček in lisjak glavi zakriti z vrečama. Aljaž Jelen in Jakob Turnšek, 3. c
 kako sta maček in lisjak zavajala Ostržka, on pa tega ni sprevidel. Urban Cestnik, 3. c
 da je šel Pepe
iskat
pogrešanega
Ostržka
s
čolnom celo
na
morje.
Matevž
Kovačič, 3. c
 ko
si
je
Ostržek
naprtal
na
hrbet Pepeta
in ga rešil iz
morja še s
pomočjo tune.
Ana Mešič 3. c
Zabavno je bilo:
 ko sta lisjak in
maček lovila
Ostržka.
Lovro
Zupančič, 3. c
 ko so zelo veliki stražarji bobnali in korakali ob glasbi. Tjaš Ropas in Zala Čulk, 3. c
Neverjetno je bilo, ko Ostržek sodniku pove, da so ga oropali, sodnik pa v zapor pošlje Ostržka. Nakar predsednik
oprosti vse tatove in morilce, da jih izpustijo. Zaprt v zaporu ostane samo Ostržek … Dokler ne reče, da je kriv …
In izpustijo ga. Fedja Petrovič Poljanec, 3. c
Pripravile razredničarke Stanka Tominšek Kužnik, Silva Rizmal in Darja Savinek

Zimski športni dan na podružnici
V četrtek, 19. 1. 2017, smo na podružnici
Tabor izvedli prvi del zimskega športnega
dneva, in sicer sankanje. Učenci od 1. do 4.
razreda so se po malici toplo oblekli, vzeli
sani in bobe ter se odpravili na bližnji hrib
pri domačiji Sirše. Po zasneženi strmini smo
se sankali, kotalili, kepali, delali »angelčke«
ter opazovali srnine sledi v snegu. Pet
spremljevalk: Manja Drnolšek, Darja
Savinek, Silva Rizmal, Darja Korpnik in
Maja Tajnšek je spremljalo navdušene
sankače. Ob povratku nas je v šoli čakal
topel čaj ter kosilo ali popoldanska malica.
Bilo je super!
Maja Tajnšek
16
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Aktivnosti naših društev

Pohod 50 + v januarju
Nadpovprečno mrzle januarske temperature niso odvrnile vztrajnih pohodnikov 50 + od mesečnega pohoda. Tako smo
se tisti najbolj »vzdržljivi« konec januarja, prvič v tem letu, odpravili na pohod po obronkih naših vasi.
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V mrzlem vremenu smo polni pozitivne energije krenili iz Tabora v Ojstriško vas, mimo domačije Skok proti Klovnu,
Miklavžu in naprej na naše izhodišče. Cesta je bila suha, pokrajina v snegu in meglena, hoja po poti v gozdu pa je bila
zaradi zasneženih dreves prav idilična.
Na pohode vabljeni še ostali in SREČNO do prihodnjič.
Društvo upokojencev Tabor

Valentinov ples, eden izmed največjih dogodkov v občini, je uspešno za nami!
Večmesečno organiziranje, ki vrhunec doseže v začetku februarja z okraševanjem dvorane, pripravo bara ter
pogostitvijo gostov, vsako leto predstavlja precejšen izziv, katerega pa se mladi ne ustrašimo! Nasprotno, lotimo se ga z
veliko zagnanostjo, inovativnostjo in željo po nadgraditvi prejšnjega Valentinovega plesa. To je čas, ko člani resnično
stopimo skupaj, saj vsakdo izmed nas prispeva delček k celoti.
Tako smo v soboto, 11. februarja 2017, organizirali že 19. Valentinov ples, na katerem je za odlično plesno glasbo
poskrbel ansambel Smeh. Po otvoritvi plesa s pozdravnim govorom regijske predstavnice Maje Sirše je sledila večerja,
temu pa ples do jutranjih ur. Zahvala za odlično pripravljeno večerjo gre Hiši Lisjak; najlepša vam hvala za vašo
prijaznost
in
pomoč.
Hvala sponzorjem,
ki nam omogočate
nakup materiala, da
lahko vsako leto
okrasimo dvorano
tako, ko si jo
zamislimo! S tem
omogočate, se naši
člani
umetniško
razvijajo
in
udejstvujejo. Hvala
tudi Taekwon-do
klubu Škorpijon iz
Ljubljane
za
izposojo in pomoč
pri uporabi blagajn.
Nazadnje
hvala
VAM, OBISKOVALCI, ki pridete na ples! Vaša udeležba nam daje vedeti, da vam ni vseeno za delovanje mladih v
občini. Vaši nasmehi, odlično vzdušje in pohvale pa potrjujejo, da naš trud in vložen čas nista bila zaman!
Naj vas ob tej priložnosti povabimo, da nas obiščete tudi naslednje leto, ko bomo priredili že 20. Valentinov ples.
Obljubljamo, da se bomo še posebej potrudili!
Vaš DPM Tabor
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Iz domače župnije
Nekaj novega v naši župniji
Na jožefovo, 19. marca,
vabimo vse, ki ste
zakonsko zvezo sklenili
v zadnjih petih letih, da
pridete ob 9. uri k redni
sv. maši. Kot posebni
povabljenci boste imeli
spredaj v cerkvi rezerviran prostor in boste pri sv. maši
posebej nagovorjeni. Po sv. maši vam bomo pripravili
tudi skromno pogostitev.
S seboj pripeljite svoje najbližje. Naj bodo soudeleženci
vašega veselja v lepoti zakonske ljubezni in družine.
Zagotovo se še spominjate, da je bila v letu 2014
izredna in v letu 2015 redna škofovska sinoda, saj jima
je bilo tudi v naših medijih, tako cerkvenih kot
necerkvenih, posvečene precej pozornosti. Obe sinodi
sta razpravljali o družinskih in zakonskih vprašanjih.
Škofovska sinoda je zborovanje z različnih delov sveta
izbranih škofov, ki se ob določenih časih zberejo, da
pospešujejo tesno povezanost med papežem in škofi ter
z nasveti pomagajo pri skrbi za ohranjanje in rast vere
pa tudi pri pretresanju vprašanj, ki zadevajo delovanje
Cerkve v svetu. Rimski škof, ki sinodo skliče, določi
vsebino o kateri bodo razpravljali in dnevni red ter
sinodi tudi predseduje. Po končani sinodi papež
običajno izda tako imenovano apostolsko spodbudo, ki
povzema razprave, prinaša sklepe in daje usmeritve za
prihodnje pastoralno delo, ni pa to nujo.
Približno leto dni po zaključku navedenih sinod o
družinskih in zakonskih vprašanjih je papež Frančišek
izdal razmeroma obširno spodbudo z naslovom »Radost
ljubezni«. V njej nam govori o težavah, predvsem pa o
lepoti in bogastvu družinskega in zakonskega življenja.
Vsem kliče v spomin, da smo poklicani za življenje v
ljubezni. Prav družina naj bi bila po Božjem načrtu
simfonija ljubezni. Kot takšna prinaša radost in veselje
zakoncem, staršem in otrokom.

spodbudi Slovenske škofovske konference (zbor
škofov Katoliške cerkve na Slovenskem) čuti
nagovorjenega, da spodbudi sklepanje krščanskega
zakona in družine ter njuno radost in lepoto tudi v naši
župniji.
Sad tega prizadevanja je gotovo že uveljavljeno
srečanje zakonskih jubilantov v naši župniji. Zakonski
jubilanti so zgled krščanskega zakona in družine ter
njune radosti in lepote v zvestobi in ljubezni.
Župnijski pastoralni svet Župnije sv. Jurij ob Taboru z
letošnjo pomladjo začenja z novo spodbudo zakonski
zvezi. To spodbudo namenjamo mladim zakoncem.
Tistim, ki ste zakonsko zvezo sklenili v zadnjih petih
letih. Ni pomembno, kje ste zakonsko zvezo sklenili,
pomembno je, da želite krščanski zakon živeti v njegovi
lepoti, veselju in ljubezni.
Zato ponavljamo vabilo: Na jožefovo, 19. marca,
vabimo vse, ki ste zakonsko zvezo sklenili v zadnjih
petih letih, da pridete ob 9. uri k redni sv. maši. Kot
posebni povabljenci boste imeli spredaj v cerkvi
rezerviran prostor in boste pri sv. maši posebej
nagovorjeni. Po sv. maši vam bomo pripravili tudi
skromno pogostitev.
S seboj pripeljite svoje najbližje. Naj bodo
soudeleženci vašega veselja v lepoti zakonske
ljubezni in družine.
Zakaj na jožefovo?
Ker je sv. Jožef zavetnik očetov in krščanskih družin.
Evangelisti nam kljub skopim podatkom orišejo
sorazmerno jasno podobo o Jožefovi osebnosti. Bil je
zvest in potrpežljiv mož, pokoren Božji volji, ob čemer
je sprejel tudi spremljajoče težave. Evangelist Matej ga
imenuje »pravičen«, saj je dojel načrt, ki ga je imel Bog
z Marijo, in se zavestno vključil vanj tako, da je sprejel,
zaščitil in poskrbel za svojo družino.

Papež Frančišek daje v spodbudi »Radost ljubezni«
poseben pomen veselju in lepoti zakonske ljubezni.

Jožefov god, 19. marec, je v Cerkvi na Slovenskem
slovesni praznik. 19. marca v Sloveniji tradicionalno
začenjamo tudi teden družine.

Župnijski pastoralni svet Župnije sv. Jurij ob Taboru se
ob sinodalni spodbudi papeža Frančiška in ob še dodatni

Vida Slakan
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Literarni utrinki
Hvala ti
Samo gromek smeh in odjek le njega
me je prisilil, da sem sedel na skalo,
izbočeno ob najini gorski poti!
Tvoj smeh me je vzbudil
ob tvoji radosti, ki sem jo
doživljal s tabo že ‒
pred mnogimi leti …
Isti tvoj pojoči smeh
me je obujal iz črnega brezna,
samo tvoj smeh me je vračal tja,
kjer sva že bila!

Zakaj?
Zakaj bi gledal tebe,
ko lahko gledam druga, lepa dekleta?
Zakaj bi gledal tebe, vsajeno v sebe,
ki se ne zavedaš svoje mračnosti?
Zakaj bi moral moje misli
stisniti v svoje razumevanje ‒
zaradi tebe?
Izreci svoje misli in
odmisli žalostne zamisli!!
TKsm

Smej, smej se …
TKsm

Zgodilo se bo
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Vse člane Društva upokojencev Tabor vabimo, da se udeležite občnega zbora društva, ki bo v nedeljo, 5. marca 2017,
ob 10. uri v telovadnici Doma krajanov Tabor.
Vljudno vabljeni.
Društvo upokojencev Tabor

Vabilo
Vse člane, članice, pohodnike, planince in samotne vandrovce obveščamo, da bo redni letni občni zbor Planinskega
društva Tabor v soboto, 11. marca 2017, ob 19. uri v telovadnici Doma krajanov Tabor.
Po občnem zboru bo organizirano žrebanje dežurstev na Zajčevi koči, hkrati se bo možno včlaniti v društvo in plačati
članarino za leto 2017. Več o pravicah, dolžnostih in ugodnostih članstva v planinskem društvu si lahko preberete na
www.pzs.si .
Vabljeni!
Planinsko društvo Tabor

Spoštovani,
vabimo vas na
predstavitev knjige

avtorja Franca Kralja,
ki bo v četrtek,16. marca 2017,
ob 18. uri v sejni sobi Občine
Tabor.
Prijazno vabljeni. Vstopnine ne bo.
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Fotokotiček
Pošljite nam vaše fotografije, ki jih ujamete v svoj objektiv. Dobrodošle so fotografije s področja dela, življenja, praznovanj, utripa kraja,
narave,
posnete
doma,
na
dopustu,
potovanjih,
kjerkoli.
Pošljite
jih
v
jpg
formatu na info@obcinatabor.si ali sasa.zidansek.obreza@obcina-tabor.si. Uredniški odbor bo vsak mesec izbral nekaj fotografij, ki jih bomo objavili v časopisu,
ostale pa bodo objavljene na spletni strani občine, seveda z navedbo avtorjev fotografij.

KULTURNI DAN V OSNOVNI ŠOLI

Napovednik dogodkov v Občini Vransko
MAREC 2017
DATUM
3. 3. 2017
18.00

PRIREDITEV

KRAJ

LITERARNI VEČER S PISATELJICO
NATAŠO KONC LORENZUTTI

Občinska knjižnica
Vransko

7. 3. 2017
10.00

BRALNO DRUŽENJE
Z OSKRBOVANCI NAŠEGA DOMA

Naš dom

10. 3. 2017
20.00
11. 3. 2017
10.00

20 LET ČETRTKOVE PODOKNICE

Športna dvorana
Vransko

Otroški abonma
OBISK DR. EKA

Kulturni dom Vransko

15. 3. 2017
18.00

Okrogla miza
ŠPORT NA VRANSKEM

Schwentnerjeva hiša

ORGANIZATOR
Občinska knjižnica
Vransko
(03 703 12 80)
Občinska knjižnica
Vransko
(03 703 12 80)
Agencija Unico&CO
(041 655 078)
ZKTŠ Vransko
(03 703 12 11, 031 210
298)
ZKTŠ Vransko
(041 238 749)
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18. 3. 2017
5.00

GREMO SMUČAT V TURRACHER HÖHE

odhod izpred Športne
dvorane Vransko

25. 3. 2017
19.30

Gledališki abonma
GOLI PIANIST

Kulturni dom Vransko

21. 3. 2017
10.00

BRALNO DRUŽENJE
Z OSKRBOVANCI NAŠEGA DOMA

Naš dom

21. 3. 2017
18.00

PRAVLJIČNA URA
S POUSTVARJANJEM

Občinska knjižnica
Vransko

31. 3. 2017
19.30

Gledališka predstava
ISKRENA SPOVED

Kulturni dom Vransko

ZKTŠ Vransko
(041 238 749)
ZKTŠ Vransko
(03 703 12 11, 031 210
298)
Občinska knjižnica
Vransko
(03 703 12 80)
Občinska knjižnica
Vransko
(03 703 12 80)
MARS MUSIC
(051 681 763)

... in še modrosti naših babic
 Če 40 mučencev dan (10. 3.) zmrzuje, še 40 mrzlih noči prerokuje. 
 Če breskve pred sv. Gregorjem (12. 3.) cveto, trije eno pojedo. 
 Če se sušca da orati, bo treba aprila jokati. 

Koledar dogodkov in prireditev – februar, marec in april
DATUM

URA

PRIREDITEV / DOGODEK
FEBRUAR
KRATKA PREDSTAVITEV RUDOLFA
STEINERJA, ANTROPOZOFIJE IN
BIODINAMIKE; ŠTIRIDELNOST
ČLOVEKA IN NARAVE

KJE

25. 2.

16.00‒
18.00

26. 2.

15.00‒
17.00

OTROŠKA MAŠKARADA

Dom krajanov Tabor

28. 2.

18.00

PRAVLJIČNA URICA

Občinska knjižnica
Tabor

Občina Tabor,
sejna soba

ORGANIZATOR
Društvo Ajda Štajerska
(031 827 368)
Turistično društvo Tabor
(031 705 469)
Medobčinska splošna
knjižnica Žalec
Občinska knjižnica Tabor
(03 712 12 52)

MAREC
3. 3.

17.00‒
19.00

3. 3.

19.00

4. 3.

16.00‒
18.00

4. 3.

19.00

5. 3.

10.00

9. 3.
9.00

KROG SVETLOBE
RISANJE MANDAL
OBČNI ZBOR
KD IVAN CANKAR TABOR
ZAČETNI TEČAJ BIODINAMIKE
KOZMIČNI RITMI, SETVENI
PRIROČNIK
OBČNI ZBOR
PGD LOKE
OBČNI ZBOR
DRUŠTVA UPOKOJENCEV
KROŽEK BIODINAMIČNO
KMETOVANJE

10. 3.

17.00‒
19.00

KROG SVETLOBE
RISANJE MANDAL

10. 3.

21.00

11. 3.

9.00‒

OBČNI ZBOR
PEVSKEGA DRUŠTVA TABOR
KVIZ

Dom krajanov Tabor,
prostori Turističnega
društva
Občina Tabor,
sejna soba
Občina Tabor,
sejna soba
Gasilski dom
Loke
Dom krajanov Tabor,
telovadnica
Občina Tabor,
sejna soba
Dom krajanov Tabor,
prostori Turističnega
društva
Dom krajanov Tabor,
telovadnica
Dom krajanov Tabor,

Ina Gržina
(040 206 991)
KD Ivan Cankar Tabor
(051 234 575)
Društvo Ajda Štajerska
(031 827 368)
PGD Loke
(041 388 934)
Društvo upokojencev Tabor
(031 426 461)
Kmetijsko gozdarski zavod,
Izpostava Žalec
(041 498 266)
Ina Gržina
(040 206 991)
Pevsko društvo Tabor
(041 657 580)
Milan Pustoslemšek
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GASILSKE ZVEZE ŽALEC
ZAČETNI TEČAJ BIODINAMIKE
SEMENA, BIODINAMIČNI
PREPARATI
OBČNI ZBOR
PLANINSKEGA DRUŠTVA TABOR

Dom krajanov Tabor,
telovadnica

18.00

PREDSTAVITEV KNJIGE
SVOBODNI GOSPODJE ŽOVNEŠKI

Občina Tabor,
sejna soba

17. 3.

17.00‒
19.00

KROG SVETLOBE
RISANJE MANDAL

Dom krajanov Tabor,
prostori Turističnega
društva

18. 3.

16.00‒
18.00

13.00
11. 3.

16.00‒
18.00

11. 3.

19.00

16. 3.

18. 3.
19.00
21. 3.

24. 3.

28. 3.

28. 3.

31. 3.

ZAČETNI TEČAJ BIODINAMIKE
KOMPOST, KOLOBAR, PLEVELI,
ŠKODLJIVCI
OBČNI ZBOR
DRUŠTVA ŽENA IN DEKLET OBČINE
TABOR

telovadnica
Občina Tabor,
sejna soba

Občina Tabor,
sejna soba

(041 783 881)
Društvo Ajda Štajerska
(031 827 368)
Planinsko društvo Tabor
(031 604 429)
Medobčinska splošna
knjižnica Žalec
Občinska knjižnica Tabor
(03 712 12 52)
Ina Gržina
(040 206 991)
Društvo Ajda Štajerska
(031 827 368)

Dom krajanov Tabor,
telovadnica

Društvo žena in deklet občine
Tabor
(031 762 324)

17.00

PRIREDITEV
OB MATERINSKEM DNEVU

Dom krajanov Tabor,
telovadnica

POŠ Tabor
(03/703 21 80)

17.00‒
19.00

KROG SVETLOBE
RISANJE MANDAL

Dom krajanov Tabor,
prostori Turističnega
društva

Ina Gržina
(040 206 991)

18.00

PRAVLJIČNA URICA S
POUSTVARJANJEM

19.00

KOŠARKARSKA TEKMA
STARI - MLADI

17.00‒
19.00

KROG SVETLOBE
RISANJE MANDAL

Občinska knjižnica
Tabor

Medobčinska splošna
knjižnica Žalec
Občinska knjižnica Tabor
(03 712 12 52)

Dom krajanov Tabor,
telovadnica

ŠD Partizan, Sekcija košarka
(031 895 542)

Dom krajanov Tabor,
prostori Turističnega
društva

Ina Gržina
(040 206 991)

APRIL
12. 4.

16.30

25. 4.

18.00

ZAKLJUČNA PRIREDITEV
PROJEKTA
MALI SAVINJČANI BEREJO
PRAVLJIČNA URICA S
POUSTVARJANJEM

Dom krajanov Tabor
telovadnica
Občinska knjižnica
Tabor

Medobčinska splošna
knjižnica Žalec
Občinska knjižnica Tabor
(03 712 12 52)
Medobčinska splošna
knjižnica Žalec
Občinska knjižnica Tabor
(03 712 12 52)

»Običajni ljudje razmišljajo, kako bi potratili čas, pametni, kako bi ga uporabili.«
(Arthur Schopenhauer)
KOLOFON

CENIK OGLASOV

Novice izpod Krvavice so informativna tiskovina Občine Tabor.
Odgovorna urednica: Alenka Kreča Šmid. Člani uredniškega odbora: Maja
Drča, Tatjana Kovče, Ana Leskovšek, Saša Zidanšek Obreza. Naslovna
fotografija: hrib Krvavica – avtorica Urša Semprimožnik. 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: Vrtec Tabor, POŠ Tabor, DPM Tabor,
Društvo upokojencev Tabor, Ernest Prišlič, družina Južna, splet

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 €

24
20

