Pozdrav urednice izpod Krvavice
Zima, bela starka, je snega nasula … V času zimskih radosti ne smemo pozabiti, da je to tudi čas raznih prehladnih
obolenj, ki pa se jim lahko izognemo z uživanjem velike količine sadja in zelenjave. To bo namreč okrepilo imunski
sistem in nas naredilo odpornejše na prehladna obolenja. Pri tem nam bo pomagal tudi čaj z
limono. Za limono je značilno, da vsebuje veliko vitamina C, njen sok pa je odličen za
čiščenje telesa. Pa ne samo to, limona naj bi krepila srce, pomagala pri previsokemu
krvnemu pritisku, proti nespečnosti in še bi lahko naštevali. Torej, poskrbite za svoje
zdravje, saj boste v nadaljevanju branja Novic izpod Krvavice našli čudovite prireditve, ki se
jim bo težko odreči.
Alenka Kreča Šmid, odgovorna urednica

Iz županovega kabineta
Z optimizmom v novo leto
Za nami bo že dvanajstina leta, ki je minila enako hitro
kot novoletni prazniki. Obljube, ki smo si jih zadali ob
novem letu, še držijo, so na preizkušnji ali pa pozabljene.
Intenzivno rešujemo težavo iz preteklega leta, to je spor z
lastnikom zemljišča ob kategorizirani cesti Rezana–
Grajska vas in postopek razlastitve se zaradi vedno novih
zahtev lastnika nadaljuje.
Nabavilo se bo tudi lahko tovorno vozilo za potrebe
režijskega obrata. Intenzivno iščemo rešitev za povečanje
kapacitet našega vrtca. Skrb za naše najmlajše je prva
prioriteta.
Izbran je izvajalec izgradnje kanalizacije v delu Tabora
nad Plankovim logom in dela bodo opravljena do
občinskega praznika.

Kljub temu da plačljiv najem prostorov v Domu krajanov
buri duhove, bomo poiskali ustrezne rešitve.
Pripravljamo se na obljubljene razpise s področja LAS in
po zakonu o financiranju občin v cestno infrastrukturo.
Vsi zaposleni se bodo izobrazili za delo na pošti, tako ne
bomo imeli težav s servisiranjem te dejavnosti. Narejena
je tudi cenitev za možen odkup prostorov pošte in s tem
kasneje nižji strošek delovanja in upravljanja.
Želim vam prijetno praznovanje kulturnega praznika in
udeležbo na proslavi, ki jo letos 7. 2. 2017 organizira
naše Pevsko društvo Tabor.
Župan Tone Grobler
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Občinska uprava sporoča in obvešča
Na podlagi 5. člena statuta (Uradni list RS, št. 120/6 in 51/2010) in Odloka o istovetnostnih simbolih Občine Tabor
(Uradni list RS, št. 64/00 in 16/05) Občina Tabor

razpisuje zbiranje predlogov prejemnikov priznanj Občine Tabor
Kriteriji
Občani posamezniki oz. skupina občanov lahko predlaga
posameznika ali skupino po naslednjih kriterijih:
1. »Častni občan« oz. »častna občanka« ima pomen
priznanja
za
življenjsko
delo
posameznika.
Priznanje »častni občan« oz. »častna občanka« je najvišje
častno priznanje Občine Tabor, ki se podeljuje
posameznikom oz. posameznicam (v nadaljevanju:
posameznik) za njihovo življenjsko vlogo v razvoju,
ugledu in uveljavitvi Občine Tabor. Življenjska vloga
posameznika, ki prejme to najvišje občinsko priznanje, je
vezana na izjemne osebno-spominsko-trajnostne dosežke
na področjih kulture, prosvete, znanosti, gospodarstva,
športa in rekreacije, naravovarstva, humanitarnih
dejavnosti ter na vseh tistih področjih, kjer se dosežek
posameznika lahko izkazuje z namenom podeljevanja
najvišjega občinskega priznanja.
Priznanje »častni občan« oz. »častna občanka« se lahko
podeli občanu oziroma prebivalcu Občine Tabor ali od
drugod, vendar največ en primer na leto.
Imenovano najvišje priznanje obsega LISTINO v
velikosti F = (najmanj) A3 v mapi, KOVINSKI GRB
OBČINE TABOR v šatulji ter KOVINSKO PRIPONKO,
na kateri je poleg odtisnjenega občinskega grba še naziv
priznanja »častni občan« oz. »častna občanka« ter ime in
priimek dobitnika tega častnega naziva. Vsi predmeti tega
priznanja morajo vsebovati izključno barve in elemente,
ki so značilni za istovetnostne simbole Občine Tabor.
2. »Priznanje Občine Tabor« ima pomen priznanja za
dosežke v zadnjem letu in preteklem obdobju.
»Priznanje Občine Tabor« je po rangu drugo najvišje
občinsko priznanje. To priznanje se podeljuje
posameznikom ali skupinam oziroma organizacijam, ki
so dosegle velike uspehe in dosežke v zadnjem letu ali
preteklem obdobju na različnih področjih življenja in
bivanja v Občini Tabor. S temi dejanji so utrdili
medsebojno razumevanje in vplivali na splošen razvoj,
blaginjo in ugled Občine Tabor.
»Priznanje Občine Tabor« se podeljuje izjemoma največ
v treh primerih letno, občanom in prebivalcem oziroma
organizacijam iz Občine Tabor ali od drugod.
Imenovano drugo najvišje priznanje obsega LISTINO v
velikosti F = (najmanj) A3 v mapi, KOVINSKI GRB

OBČINE TABOR v šatulji ter KOVINSKO PRIPONKO,
na kateri je poleg odtisnjenega občinskega grba še naziv
priznanja ter ime in priimek oz. naziv dobitnika tega
častnega naziva. Vsi predmeti tega priznanja morajo
vsebovati izključno barve in elemente, ki so značilni za
istovetnostne simbole Občine Tabor.
3. »Plaketa Občine Tabor« ima pomen priznanja za
pomembne enkratne dosežke na različnih področjih
ustvarjalnosti ali panogah v zadnjem letu ali preteklem
obdobju.
Tretje najvišje občinsko priznanje predstavlja »zlata
plaketa Občine Tabor, »srebrna plaketa Občine Tabor«
ali »bronasta plaketa Občine Tabor«, ki se podeljuje
glede na rangiranje dosežkov v smislu olimpijskega
zaporedja žlahtnosti odličja. To priznanje je namenjeno
posameznikom, skupinam ali organizacijam, ki so v
zadnjem letu in krajšem preteklem obdobju dosegli na
različnih področjih in panogah uspehe, ki imajo značaj
ponovljivosti in stopnjevanja in priznanje plakete
omogoča nagrajevanje preteklih uspehov in vzpodbudo
za bodočnost.
Priznanje »zlata plaketa Občine Tabor«, »srebrna plaketa
Občine Tabor« in »bronasta plaketa Občine Tabor« se
podeljuje največ v treh primerih letno, ne glede na vrsto
plakete, občanom in prebivalcem oziroma organizacijam
iz Občine Tabor ali od drugod.
Imenovano tretje najvišje priznanje obsega LISTINO v
velikosti F = (najmanj) A3 v mapi, KOVINSKI GRB
OBČINE TABOR v šatulji ter KOVINSKO PRIPONKO,
na kateri je poleg odtisnjenega občinskega grba še naziv
priznanja ter ime in priimek oz. naziv dobitnika tega
občinskega priznanja. Vsi predmeti tega priznanja morajo
vsebovati izključno barve in elemente, ki so značilni za
istovetnostne simbole Občine Tabor.
Oblika vloge
Predlog mora vsebovati:
- točna imena in priimke predlagateljev (rojstne datume)
oz. naziv pravne osebe,
- točen naslov predlagateljev,
- natančno opredelitev, za katero priznanje se posameznik
predlaga,
- točna imena in priimke (rojstne datume) predlaganih
fizičnih oseb oz. naziv predlagane pravne osebe,
- natančno opredelitev, zakaj se predlaganim osebam
podeljuje določeno priznanje,
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- podpis predlagateljev (pravne osebe morajo vloge
označiti s štampiljko).
V kolikor predlog ne bo vseboval vseh elementov, se
zavrne kot nepopoln.

»OBČINSKA PRIZNANJA«. Zadnji rok je ponedeljek,
10. februar 2017, do 12. ure.
Predlogi, ki bodo prispeli po navedenem datumu, ne
bodo upoštevani.

Predložitev vloge
Predlogi se pošljejo ali osebno dostavijo na Občino
Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor, v zaprti kuverti s pripisom

Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja
Mihael Centrih, l.r., predsednik

Brezplačna socialno-pedagoška pomoč v občini
V četrtek, 5. januarja 2017, je tudi na območju naše občine, pod okriljem Centra za socialno delo Žalec pričela delovati
brezplačna socialno-pedagoška pomoč v okviru Dnevnega centra za otroke in mladostnike Podmornica ter laična pomoč
družinam in posameznikom na terenu. Program pomoči je sofinanciran s strani občin Spodnje Savinjske doline in se izvaja
preko javnih del.
Socialno-pedagoška pomoč na terenu se bo izvajala vsak četrtek med šolskim letom od 11.00 do 19.00, v času šolskih
počitnic pa od 8.00 do 16.00.
Dodatne informacije in prijave na: Center za socialno delo Žalec: (03) 713 12 50 ali DC Podmornica: 030 720 810
ali gpcsd.zalec@gov.si ali enote.dcpodmornica@gmail.com.
Saša Zidanšek Obreza

Pogodbeni izvajalci zimske službe v Občini Tabor za sezono 2016/2017



























Območje pluženja in posipavanja
hribovita asfaltna cesta Gozdnica–Grajska vas, odcep od Skok do meje z Občino
Braslovče,
makadamska cesta Miklavž–Mlinar, odcep Ojsteršek,
makadamska cesta Miklavž–Podpečan,
makadamska cesta Miklavž–Dolgana‒Kadunc,
makadamska cesta Miklavž–Štekovič,
hribovita asfaltna cesta Gozdnica–Grajska vas v dolžini 2400 m
nižinska asfaltna cesta Sp. Hosta–Grabnar‒Orešnik v dolžini 1599 m,
nižinska asfaltna cesta Klovno–Orešnik v dolžini 754 m,
del asfaltne ceste Tabor–odcep Šalamon–Laznik v dolžini 800 m,
odcep Lukman,
asfaltna cesta Tabor–Strnad v dolžini 286 m,
Tabor ‒ Plankov log v dolžini 156 m,
asfaltna cesta naselje Kresnica,
cesta Ojstriška vas–Ribič,
odsek Semprimožnik, Gosak v dolžini 230 m,
odsek novih hiš v Ojstriški vasi,
odsek Pungartnik v Taboru,
parkirišče pokopališče,
dvorišče in parking šola,
nižinska cesta Dragopolje–Ojstriška vas v dolžini 1348 m, vključno z odcepom do
ČN Tabor,
lokalna cesta Tabor–Loke‒Ojstrica v dolžini 3749 m,
javna pot Dol–Tabor v dolžini 1470 m,
makadamska cesta Klobuk v dolžini 436 m,
asfaltna cesta Loke–Weis v dolžini 2.900 m,
makadamska cesta Ojstriška vas–Pihlar,
posipanje asfaltne ceste Pri Ton–Vetršek.

Izvajalec

Kontakt

Andrej
Pintar

031 228 903

Dejan
Šalamon

040 637 617
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JP 992271 Grajska vas–Ojstriška vas v dolžini 1513 m,
JP 992281 Kapla–Klovno v dolžini 225 m.
JP makadamska cesta, odcep Jelen (za Vinogradi).
hribovita makadamska in asfaltna cesta Lepa trata‒Dol v dolžini 3400 m,
hriboviti makadamski odcep Dol–Vrhovc v dolžini 2000 m,
odcep Bergant v dolžini 300 m,
odcep Maček (Ropotar) v dolžini 270 m,
hribovita makadamska cesta Vrhe–Cestnik–Čeren–Škrabar v dolžini 3200 m,
odsek Zimoher–Čevka v dolžini 1320 m,
odsek Jamšek‒Hribar v dolžini 879 m,
makadamska cesta odcep Jereb v dolžini 850 m.
hribovita asfaltna in makadamska cesta Tabor–Lovska koča–Matko v dolžini 4860
m.
LC 490 191 Čeplje‒Pondor v dolžini 1372 m,
del ceste JP 992 801 Prekopa–Podlog (do Namarja) v dolžini 1500 m,
JP 992 802 Podlog–Šmit v dolžini 151 m,
JP 992 803 Podlog–Drolc v dolžini 239 m,
JP 992 804 Podlog–Djuranovič v dolžini 649 m,
JP 992 805 Podlog–Otoničar v dolžini 309 m,
JP 992 333 Pondor–Kos v dolžini 145 m,
JP 992 354 Mrzlo polje–Natek v dolžini 287 m,
JP 992 331 Kapla–Pondor v dolžini 691 m,
JP 992 321 Kapla‒Marn v dolžini 644 m,
JP 992 332 Kapla–Ubožno v dolžini 621 m,
JP 992 332 Pondor–Jelen v dolžini 100 m.
hribovita makadamska cesta Ojstrica–Presedle v dolžini 4500 m,
hribovita makadamska cesta Presedle–Slaničar v dolžini 1700 m.
hribovita asfaltna cesta Ojstrica–Črni Vrh v dolžini 3760 m,
makadamska cesta Črni Vrh–Vela Mici v dolžini 1050 m,
makadamski odcep Pašnar v dolžini 330 m,
makadamski odcep Blaznik v dolžini 440 m,
makadamski odcep Hribernik v dolžini 150 m,
hribovita makadamska, odcep Pavšar v dolžini 1150 m,
odcep Bergant Janko v dolžini 360 m.
hribovita makadamska cesta, odcep Tabor‒Namar v dolžini 2100 m,
hriboviti makadamski odsek za domačijo Žilnik v dolžini 400 m.
višinska makadamska cesta Loke ‒Cunk v dolžini 1400 m,
višinska makadamska cesta Loke–Topovšek v dolžini 650 m,
Loke–Hribovšek Ivanka v dolžini 700 m,
višinska cesta Loke–Vinogradi, vključno z odcepom Prišlič v dolžini 2400 m,
odsek rezervoar Ribič v dolžini 165 m,
odsek Kvas v naselju Ribič v dolžini 110 m,
Loke Brijevec do Bokal (pri Ton) v dolžini 1250 m,
odsek Kovče Milan v dolžini 300 m.
hribovita makadamska, odcep Becej‒Strožič v dolžini 650 m,
odcep Zimmermann v dolžini 450 m.

hribovita asfaltna in makadamska cesta Loke (most)–Zg. Zaberložnik v dolžini 4000
m,
makadamska cesta odcep Zaberložnik v dolžini 260 m,
makadamska cesta odcep Turnšek v dolžini 450 m,

Franci
Košec

040 897 849

Ivan Strožič

041 794 198

Jože
Cestnik, s.p.

051 443 409

Jurij Matko

(03) 5727048

Kmetijska
zadruga
Vransko, z.
o. o.

040 897 849

Sopotnik
Marija

051 206 817

Cestnik
Peter

051 318 035

Andrej
Breznik

041 271 556
(03) 5727051

Drnolšek
Danijel

041 238 441

Ni soglasja
za objavo ‒
kontaktirajte
Občino
Tabor
Ni soglasja
za objavo ‒
kontaktirajte
Občino
Tabor

040 706 029

040 706 029
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makadamska cesta Veteršek–Sp. Zaberložnik v dolžini 960 m,
makadamska cesta odcep Dečman v dolžini 660 m.
hribovita makadamska cesta Šmit–Šmit v dolžini 1560 m,
odcep Šmit Janko v dolžini 200 m.
hribovita makadamska cesta odcep Štajner v dolžini 1840,
hribovit makadamski odcep Štajner–Kališek 1250.






hribovita makadamska cesta odcep Vrhe–Zg. Zaberložnik v dolžini 850 m,
hribovita cesta odcep Vrhe – Jevševar – Dečman v dolžini 1400 m.
hribovita makadamska cesta Germadnik‒Dolar v dolžini 930 m,
hribovita makadamska cesta odcep Vrhe–Germadnik–Weiss v dolžini 5.500 m.

Vinko Šmit
Ni soglasja
za objavo ‒
kontaktirajte
Občino
Tabor
Franc Senčar
Žan Bergant

070 924 065

040 706 029

051 527 485
040 996 854

OPOMBA: V skladu z ZVOP-1 smo za objavljene podatke izvajalcev pridobili njihova soglasja.
Simon Jan in Saša Zidanšek Obreza

Aktivnosti na območju Razgan v Ojstriški vasi
Ojstriška vas 38
Po večletnih prizadevanjih iskanja skupne rešitve
v zvezi s problematiko etažnih razmerij med
lastniki objekta Ojstriška vas 38 in 38a je občini
v letu 2016 uspelo pridobiti vsa potrebna soglasja
etažnih lastnikov in tudi ostalih zakonsko
pogojenih soglasodajalcev.
V mesecu oktobru 2016 je tako Upravna enota
Žalec občini izdala gradbeno dovoljenje za
dozidavo zunanjih stopnic s pokrito teraso in
balkonom na omenjenem stanovanjskem objektu.
Nakup domačije
zemljišča

Stropnik

in

prodaja

V prvi polovici leta 2015 je občina izvršila nakup
objekta Stropnik in pripadajočih parcel. Na
osnovi idejne zasnove domačega arhitekta Blaža
Birka se je stavba porušila in se uredila dovozna
cesta do stanovanjske hiše Pihler. Po izvedeni
parcelaciji sta na tem območju za prodajo predvideni dve gradbeni parceli. Načrtuje se še prestavitev kapelice, in to takoj
ko bodo dopuščale vremenske razmere.
Ureditev športnega parka Razgan
Občina je v mesecu avgustu 2016 kandidirala na javnem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za
sofinanciranje investicij v posodabljanje javnih športnih objektov in vgrajene športne opreme, na katerega so se lahko
prijavile lokalne skupnosti, ki imajo v lasti javne športne objekte. Prijavili smo se s projektom »Posodobitev športnega
parka Razgan«.
Sredstva sofinanciranja nam žal niso bila dodeljena, saj je bilo glavno merilo izbora vrednost projekta, kar pomeni, da so
imeli očitno prednost pri izboru veliki proračunski uporabniki, to so večje občine. Ministrstvo je napovedalo nov razpis v
pomladnih mesecih, ki naj bi bil namenjen projektom manjših vrednosti, kar naj bi bil po njihovih merilih tudi projekt, ki
smo ga prijavili v skupni vrednosti 60.322,22 EUR. Idejno zasnovo je naredil domači arhitekt Blaž Birk.
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Pri snovanju idejne zasnove smo upoštevali tudi predlog Društva za športno rekreacijo in telesno vzgojo Partizan Tabor,
Sekcije za nogomet, glede spremembe lege nogometnega igrišča v smeri sever‒jug.
Projekt je zasnovan na osnovah medgeneracijskega sodelovanja, druženja in sožitja, zato ponuja širok izbor športnih
aktivnosti oz. infrastrukture za nogomet, ulično košarko, badminton, veliki šah, rusko kegljišče, otroška igrala.
Interes po zagotovitvi poligona za »suhe vaje« tekmovalnih desetin društva je nedavno izrazilo tudi gasilsko društvo.
Zaradi širšega interesa občanov in društev se je občina odločila, da bo z aktivnostmi projekta »Posodobitev športnega
parka Razgan« nadaljevala. Takoj po novem letu smo pričeli s strojnimi deli, ki pa jih trenutno ovirajo nizke temperature.
Prilagamo tudi zadnjo idejno zasnovo arhitekta Blaža Birka in vabimo vse zainteresirane, da si gradbišče ogledajo,
sodelujejo s svojimi idejami, predlogi, pripombami in pripomorejo k čim učinkovitejši razporeditvi športnih in družabnih
vsebin na tem območju.
Vodja vseh zgoraj navedenih sklopov realiziranih aktivnosti in aktivnosti območja Razgan v teku je podžupan Ludvik
Miklavc, v sodelovanju z Občinsko upravo Občine Tabor, na katerega lahko naslovite vsa morebitna vprašanja, predloge
in pripombe.
Saša Zidanšek Obreza

Intervencije gasilcev
Po podatkih Gasilske zveze Žalec je bilo v času od 1. 12. 2016 do 19. 1. 2017 v celotni Gasilski zvezi Žalec 35 intervencij,
in sicer: 19 požarov, 7 posredovanj zaradi hudega mraza, snega in poplav, 4 tehnične pomoči, 2 ukrepanji zaradi
sproščanja nevarnih plinov, 1 reševanje obolele osebe in 2 ostala dogodka.
V občini Tabor je bil v tem času en požar, in sicer dimniški požar 6. januarja v naselju Loke, kjer so ob 5.37 zjutraj v
dimniku stanovanjske hiše zagorele saje. Posredovali so gasilci PGD Loke (6 sodelujočih), Ojstriška vas - Tabor (6
sodelujočih) in Kapla - Pondor (12 sodelujočih), ki so zavarovali kraj dogodka, očistili dimnik in ga pregledali.
Zaključek intervencije je bil ob 7.40 istega dne.
Saša Zidanšek Obreza

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.

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.

Veselimo se srečanja z vami!
Vaša pravna klinika
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Prejeli smo
Pozdravljeni, sokrajani
Ja, tokrat se pa oglašam prav na kratko. Malo pred božičem smo na pobudo zaposlenih na Občini Tabor začeli dobrodelno
akcijo zbiranja hrane za brezdomske pse in muce za društvo Mačja vila. Trgovina Mlinotest nam je to brez komplikacij
odobrila. V petek, 13. januarja, sem komaj odpeljala!
Tudi sama sem prispevala na začetku 2 konzervi in malo vrečko briketov. Da, priznam, kaj dosti nisem pričakovala, a
mogoče bi me pa lahko prijetno presenetili. Pa ste me zares. Pokazali ste svojo dobrodelnost in ljubezen do živali z vsem
skupaj: nabralo se je 8 konzerv za muce, ena velika za psa in 3 vrečke briketov za muce. Iskreno se zahvaljujem tem par
dušam, ki vozička ob blagajni niso prezrle.
Vsem skupaj pa želim uspešno leto in pomislite kdaj tudi na nemočne živali, ne prezrite, če žival trpi ali je slabo
oskrbovana.
Sama se po 18. letih tako velike naloge, kot je pomoč živalim, poslavljam od aktivnega dela društva.
Irena Zimmermann
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Ob praznikih in ob novem letu si vedno zaželimo mnogo želja in si zadamo novih zaobljub ter si zastavimo nove cilje. Ob
novem letu in božičnih praznikih si med drugim zadajmo tudi zaobljubo, da bomo razmišljali pozitivno, verjeli vase in v
boljši jutri. Takšne misli nas bodo zagotovo navdale s srečo, veseljem in navsezadnje tudi z boljšim zdravjem, s čimer
bomo prišli do tega, kar si vedno večina od nas zaželi.

S strani Občinskega odbora Nove Slovenije Tabor vam v novem letu 2017 želimo čim več pozitivnih misli, lepih in svetlih
trenutkov, naj vas spremlja radost, sreča in medsebojna ljubezen.
Davorin Drnolšek
predsednik OO NSi Tabor

Novosti v Občinski knjižnici Tabor, januar 2017


Dela pravljičarja in pisatelja Roalda Dahla v angleškem jeziku za otroke;



Zlobec Baša, T., Šerbinek V.: Ustvarjalne dogodivščine s papirjem, štampiljkami in šablonami;



Fugger Germadnik, R.: Boj za dediščino Celjskih;



Gržan, K.: Vstanimo, v suženjstvo zakleti! Stop smrtonosni igri polov!;



Backman, F.: Babica vas pozdravlja in se opravičuje;



Sund, E. A.: Krik iz teme.

Vabljeni v Občinsko knjižnico Tabor vsak torek med 14. in 18. uro in vsak konec meseca na pravljično urico.
Občinska knjižnica Tabor

Dodatna pojasnila o Zakonu o dimnikarskih storitvah
Kdaj lahko izberem dimnikarsko družbo?
Uporabniki lahko dimnikarsko družbo izberejo iz
seznama družb, ki ga bo objavilo Ministrstvo za okolje in
prostor najkasneje do 19. 1. 2017.
Zakon o dimnikarskih storitvah (v nadaljevanju: ZDimS)
namreč določa, da Ministrstvo za okolje in prostor na
svoji spletni strani objavi seznama dimnikarskih družb z
dovoljenjem in dimnikarjev z licenco v roku 2 mesecev
od uveljavitve zakona, kar je najkasneje do 19. 1. 2017.

Zakaj ministrstvo seznama ne objavi prej kot je
skrajni rok?
Zaradi trajanja postopkov izdaje dovoljenj se seznam
dimnikarskih družb z dovoljenjem ravno v teh dneh
najbolj dopolnjuje. Razlog za to je, da je za uvrstitev na
seznam potrebno počakati na dokončnost dovoljenja za
opravljanje dimnikarskih storitev, kar pomeni, da se na
seznam šele zdaj uvrščajo dimnikarske družbe, ki so
zaprosile za dovoljenje v roku 2 tednov od dneva
uveljavitve zakona.
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Kdo opravlja dimnikarske storitve do objave
seznama?
Do objave seznamov lahko skladno s prehodnimi
določbami ZDimS opravljajo dimnikarske storitve
obstoječi koncesionarji (oz. koncesionarji na dan 31. 12.
2016), izvajajo pa pri njih zaposleni dimnikarji na dan 31.
12. 2016.
Kdo pa lahko opravlja storitve po objavi seznama?
Po objavi seznamov lahko dimnikarske storitve
opravljajo zgolj še družbe s pridobljenim dovoljenjem po
ZDimS, izvajajo pa dimnikarji s pridobljeno licenco.

Do sprejema omenjenih predpisov pa se znesek za
izvedene dimnikarske storitve oblikuje kot zmnožek cene
izvajanja dimnikarskih storitev in dejanskega števila
časovnih enot dela dimnikarskih storitev pri uporabniku
dimnikarskih storitev, ki se mu, kadar je uporabnik
dimnikarskih storitev oddaljen več kot 25 kilometrov od
sedeža dimnikarske družbe, prištejejo potni stroški največ
v višini 0,25 evra na kilometer za vsak kilometer nad 25
kilometrov. Najvišja dovoljena cena izvajanja
dimnikarskih storitev je v tem obdobju 25,20 evra na uro
dela dimnikarskih storitev pri uporabniku dimnikarskih
storitev brez davka na dodano vrednost.

Kakšne so dolžnosti uporabnika?
Po objavi seznamov lahko uporabnik iz seznama izbere
dimnikarsko družbo za opravljanje dimnikarskih storitev
na njegovi kurilni napravi. To določa zakon, ki pravi, da
uporabnik dimnikarskih storitev iz seznama dimnikarskih
družb, objavljenega na spletni strani ministrstva,
najkasneje do 30. junija 2017, izbere dimnikarsko družbo
za opravljanje dimnikarskih storitev na svoji mali kurilni
napravi
za
obdobje
najmanj
12
mesecev.

Kam se lahko prijavim za licenco za dimnikarja?
Vloga za pridobitev licence se vloži na katerikoli upravni
enoti.
Drugi odstavek 9. člena ZDimS določa pogoje in se glasi:
»(2) Licenco za izvajanje dimnikarskih storitev se
izda osebi, če izpolnjuje naslednje pogoje:

V primeru, če uporabnik ne izbere dimnikarske družbe do
30. junija 2017, se šteje, da je izbral izvajalca, ki je na
dan 31. decembra 2016 opravljal obvezno državno
gospodarsko
javno
službo
izvajanja
meritev,
pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov
in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe
energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred
požarom na območju, na katerem se nahaja njegova mala
kurilna naprava, pod pogojem, da je ta izvajalec pridobil
dovoljenje za opravljanje dimnikarskih storitev. To
pomeni, da v primeru neizbire (uporabnik ne izbere
dimnikarske družbe do 30. 6. 2017) za uporabnika od 1.
7. 2017 do 30. 6. 2018 izvaja dimnikarske storitve
dosedanji koncesionar, če izpolnjuje z zakonom
predpisane pogoje. To pomeni, da ima družba dovoljenje
in da za to družbo dela dimnikar z licenco.
Ima pa uporabnik dolžnost, da zagotovi opravljanje
potrebnih storitev za oskrbovanje lastne kurilne naprave.
Do sprejema novega podzakonskega predpisa, ki bo
urejal vsebino in način izvajanja dimnikarskih storitev ter
potrebno pogostost oskrbovanja, veljajo glede pogostosti
in obsega storitev aktualni predpisi.

– dimnikar,
dimnikarski
okoljevarstveni tehnik ali

Kako je z zaračunavanjem cen dimnikarskih storitev?
Zakon o dimnikarskih storitvah predvideva določanje
zgolj maksimalnih dovoljenih cen, dejanske cene storitev
pa so lahko predmet dogovora med dimnikarsko družbo
in uporabnikom.
Zakon predvideva sprejem podzakonskih predpisov, ki
bodo določile urne postavke ter časovne normative za
posamezne dele, ki jih mora vlada oz. minister za okolje
sprejeti v roku 6 mesecev od uveljavitve zakona, torej
najkasneje do 19. 5. 2017.

1. da je opravila izobraževanje po predpisanem
programu za pridobitev ustrezne izobrazbe ali
kvalifikacije:
mojster,

delovodja,

– ima najmanj visoko strokovno izobrazbo ali
izobrazbo po študijskem programu prve stopnje s
študijskih področij, ki spadajo v ožje področje Tehnika
ali v ožje področje Arhitektura, urbanizem in
gradbeništvo, pri čemer potrebuje eno leto delovnih
izkušenj na terenu na področju dimnikarstva in
2. da ni bila pravnomočno obsojena na kazen zapora
zaradi kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost,
kaznivih dejanj zoper življenje in telo ter premoženje in
kaznivega dejanja nasilništva, sodba pa ni bila izbrisana.«
Kam se lahko prijavim za dovoljenje za dimnikarsko
družbo?
O izdaji dovoljenja za opravljanje dimnikarskih storitev
odloča upravna enota, na območju katere je sedež
dimnikarske družbe.
ZDimS v drugem odstavku 7. člena določa pogoje, ki jih
mora dimnikarska družba izpolnjevati za to, da pridobi
dovoljenje, ki je pogoj za opravljanje dimnikarskih
storitev, in sicer:
»2) Dovoljenje za opravljanje dimnikarskih storitev
se izda, če dimnikarska družba:
– izkaže, da zanjo na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali
drugi pravni podlagi izvaja dimnikarske storitve eden ali
več dimnikarjev;
– predloži izjavo, da ima merilno opremo in drugo
opremo, potrebno za izvajanje dimnikarskih storitev, ter
računalniško opremo za povezavo z evidencami, ki jih v
zvezi z izvajanjem dimnikarskih storitev vodi in upravlja
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ministrstvo, pristojno za varstvo okolja (v nadaljnjem
besedilu: ministrstvo);
– izkaže, da ima zavarovano odgovornost v skladu s
tem zakonom.«
Kdaj bom kot dimnikarska družba lahko dostopala
do evidenc?

Aplikacija evidenc malih kurilnih naprav je trenutno v
nadgradnji. Ko bo dostop mogoč in na kakšen način,
boste o tem obveščene vse dimnikarske družbe. Do tedaj
vam svetujemo, da uporabljate svoje evidence (predvsem
v elektronski obliki), iz katerih boste lahko prenesli
podatke v državno evidenco.
UE Žalec
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Tečaj za zlato značko »Preprečujmo požare«
7. januarja 2017 je bil v gasilskem domu v Kapli zaključek 12-urnega tečaja za mladino za zlato značko »Preprečujmo
požare«. Tečaj je potekal 3. 12. 2016 v Andražu, 17. 12. 2016 v Braslovčah in 7. 1. 2017 v Kapli.
Na tečaju je sodelovalo 28 mladih iz gasilskih društev Andraž nad Polzelo, Braslovče, Kapla - Pondor in Trnava. Tečaj je
bil sestavljen iz predavanj in praktičnih vaj. Pripraviti so morali tudi seminarske naloge ter jih predstaviti.
Tematika nalog je bila gasilska: od osebne opreme gasilca, gasilskih vozil, aparatov za zaščito dihal, reševanje v predorih
do gasilskih tekmovanj.
Predsednik in poveljnik Gasilske zveze Žalec Edvard Kugler in David Krk ter predsednik Mladinske komisije zveze Milan
Pustoslemšek, ki so podelili značke in diplome, so pohvalili znanje in zavzetost tečajnikov in jim čestitali. Prav tako so
tečajnike pohvalili predavatelj Leopold Hribernik in inštruktorji na vajah.
Na sliki so mladi udeleženci tečaja s predavateljem.

Gasilska zveza Žalec

Očetovski dopust v letu 2017
V letu 2017 se na podlagi 5. in 6. odstavka 115. člena Zakona o starševskem varstvu in družinskih
prejemkih (Uradni list RS, št. 26/14 in 90/15, v nadaljnjem besedilu ZSDP-1) spremeni število dni
očetovskega dopusta, način izrabe očetovskega dopusta ter obdobje nadomestila.
V letu 2017 je oče upravičen do 50 koledarskih dni očetovskega dopusta. 25 koledarskih dni
očetovskega dopusta je plačanega, saj za njih država zagotavlja očetovsko nadomestilo. Za ostalih
25 koledarskih dni pa država zagotavlja plačilo prispevkov za socialno varnost od minimalne
plače.
Prvih 15 koledarskih dni (oziroma 11 delovnih dni) dopusta, mora oče izrabiti do šestega meseca otrokove starosti. Od 1.
1. 2017 ima oče pravico še do 10 koledarskih dni plačanega očetovskega dopusta, ki ga mora izrabiti v strnjenem nizu po
koncu starševskega dopusta, najkasneje pa do konca prvega razreda osnovne šole otroka. Ostalih 25 koledarskih dni
(oziroma 17 delovnih dni), za katere so plačani prispevki za socialno varnost (t.i. »neplačani« dopust), oče lahko izrabi do
tretjega leta starosti otroka.
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Pravica do očetovskega dopusta v letu 2017
1.

Do 10 koledarskih dni očetovskega dopusta v strnjenem nizu so v letu 2017 upravičeni očetje novorojenčkov, ki
prvič vlagajo vlogo za očetovski dopust.

2.

Do 10 koledarskih dni očetovskega dopusta v strnjenem nizu so upravičeni očetje otrok, ki so mlajši od treh let
in še niso vložili vloge za 5 koledarskih dni očetovskega dopusta ter imajo vsaj še 50 koledarskih dni (35
delovnih dni) »neplačanega« očetovskega dopusta – zanj še niso zaprosili ali ga še niso izrabili. Po 1. 1. 2017
lahko z vlogo uveljavljajo 10 koledarskih dni plačanega očetovskega dopusta. O pravici bodo dobili novo
odločbo, v kateri bodo upravičeni do 10 koledarskih dni plačanega očetovskega dopusta, ki jih morajo koristiti v
strnjenem nizu (zaporedoma, tudi sobote, nedelje in praznike) in 50 koledarskih dni manj »neplačanega«
očetovskega dopusta, če jim je bil že priznan.

3.

Do 10 koledarskih dni očetovskega dopusta v strnjenem nizu so upravičeni očetje otrok, ki so mlajši od treh let
in so v letu 2016 pridobili pravico do plačanih 5 dni očetovskega dopusta, vendar jih še niso koristili, ter imajo
še vsaj 25 koledarskih dni (17 delovnih dni) »neplačanega« očetovskega dopusta. Po 1. 1. 2017 lahko z vlogo
uveljavljajo preoblikovanje pravice v 10 koledarskih dni plačanega očetovskega dopusta. O pravici bodo dobili
novo odločbo, v kateri bodo upravičeni do 10 koledarskih dni plačanega očetovskega dopusta, ki jih morajo
koristiti v strnjenem nizu (zaporedoma, tudi sobote, nedelje in praznike) in 25 koledarskih dni manj
»neplačanega« očetovskega dopusta.

4.

Do 10 koledarskih dni očetovskega dopusta v strnjenem nizu so upravičeni očetje otrok, ki so mlajši od treh let
in so v letu 2016 pridobili pravico do plačanih 5 dni očetovskega dopusta ter so jih tudi že izkoristili ter imajo
še vsaj 25 dni (17 delovnih dni) »neplačanega« očetovskega dopusta. Po 1. 1. 2017 lahko z vlogo uveljavljajo
preoblikovanje pravice v 10 koledarskih dni plačanega očetovskega dopusta. O pravici bodo dobili novo odločbo,
v kateri bodo upravičeni do 10 koledarskih dni plačanega očetovskega dopusta in 25 koledarskih dni manj
»neplačanega« očetovskega dopusta. Ker so očetje 5 koledarskih dni že izkoristili in ker je pogoj izrabe strnjeni
niz, ki je bil tukaj prekinjen zaradi postopne uveljavitve pravice v več različnih letih, lahko izrabijo samo še 5
dni v strnjenem nizu.

5.

Očetje, ki so že v celoti izkoristili »neplačani« očetovski dopust (jim ga je ostalo manj kot 25 koledarskih
oziroma 17 delovnih dni) in očetje, katerih otroci so ob vložitvi vloge starejši od treh let in »neplačanega«
očetovskega dopusta ne morejo več uveljaviti oziroma izrabiti, »neplačanega« očetovskega dopusta ne morejo
preoblikovati v plačanega.

Očetovski dopust se uveljavlja na centru za socialno delo z vlogo. Center prizna pravico do očetovskega dopusta z
odločbo. V vlogi še ni potrebno navesti datumov izrabe za 10 koledarskih plačanih dni, ki jih oče izrabi v strnjenem nizu.
Po izrabi oče sporoči datume na center za socialno delo zaradi izplačila nadomestila.
Nataša Cizej, CSD Žalec

Mobilni telefoni v prometu
Z uporabo mobilnega telefona v prometu se zmanjšuje zbranost in pozornost voznika
na ključne informacije iz okolja, zato povečujemo tveganje za nastanek prometne
nesreče. Zato: NE UPORABLJAJTE TELEFONA MED VOŽNJO. Vozimo pametno.
Nekatera dejstva glede tveganja zaradi mobilnih telefonov v prometu:
V letu 2016 je bila na Javni agenciji RS za varnost prometa izvedena anketa med slovenskimi vozniki glede uporabe
mobilnih telefonov. Rezultati so pokazali, da skoraj tri četrtine voznikov (73,3 %) uporablja mobilni telefon (govorjenje,
SMS sporočila ali elektronska pošta) med vožnjo. Skoraj vsi (74 %) med vožnjo telefonirajo, ena tretjina (30 %)
pregleduje socialna omrežja, 7 % si zapisuje beležke, opomnike in podobno, 5 % jih brska po spletnih straneh, 3 %
uporabljajo mobilne aplikacije, poleg tega pa skoraj desetina (9 %) telefon uporablja za poslušanje glasbe ali navigacijo.
Na primernem mestu vedno ali pogosto ustavi le 20 % vprašanih, redko ali nikoli pa skoraj 60 %. Pogovori med vožnjo v
povprečju trajajo do 5 minut, pisanje ali pregledovanje sporočil vzame 3 minute, za pregled socialnih omrežij pa vozniki
porabijo 4 minute. Več kot tretjina vseh klicev (33,7 %), opravljenih med vožnjo, pa je v povezavi z delom oz. službo.
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Anketiranci se v večini tudi strinjajo s trditvijo, da je uporaba mobilnega telefona med vožnjo dodatno tveganje, kot
najbolj moteče pa se jim zdi pisanje SMS sporočil, najmanj pa sprejem klica in pogovor pri prostoročnem telefonu.
Tudi številne tuje študije in raziskave zadnjih let ugotavljajo, da je uporaba
mobilnega telefona v prometu, posebej med vožnjo, zelo problematična, saj
povečuje tveganje za udeležbo v prometni nesreči. Pogosto se ne zavedamo, da
je tveganje zaradi uporabe mobilnega telefona v prometu ne samo zaradi
samega upravljanja vozila, ker držimo telefon v roki in tipkamo, ampak so
ključne tudi mentalno-kognitivne funkcije, ki se pomembno zmanjšajo ob pogovoru po telefonu ter iskanjem informacij
zaradi uporabe telefona. Po nekaterih tujih raziskavah je tveganje za nastanek prometne nesreče kar štirikrat večje, če med
vožnjo govorimo po telefonu. Zaradi telefonskega pogovora med vožnjo se pomembno podaljšuje reakcijski čas, pojavijo
se težave z vzdrževanjem smeri vožnje, imajo ožje vidno polje ter pogosteje spregledajo prometno signalizacijo ali druge
udeležence. Že sam pogovor za 37 % zmanjša našo pozornost, posebej pa je izrazito tveganje pri pisanju sporočil, brskanju
po spletu ali družabnih omrežjih. Povprečen čas, ko vid in naša pozornost med tipkanjem sporočila ni namenjena cesti, je 5
s. Pri hitrosti 50 km/h to pomeni, da slepi prevozimo 70 m. V naselju je to lahko usodno za ranljivejše udeležence kot so
pešci, kolesarji …
Zakonske določbe:
 Skladno z Zakonom o pravilih
cestnega prometa je pri nas med
vožnjo
uporaba
mobilnega
telefona v roki prepovedana,
predpisana kazen znaša 120,00
eur. Sem sodi tako telefoniranje,
pisanje sms sporočil, brskanje po
spletu itd.
 Dovoljena
je
le
uporaba
prostoročnega telefoniranja. Ob
tem
poudarimo,
da
tudi
prostoročna uporaba zmanjšuje
pozornost voznika na samo
vožnjo
zaradi
preusmerjanja
pozornosti na pogovor.
Zanimivo:
 V Italiji so z novim letom uvedli kazen odvzema vozniškega dovoljenja za 2–6 mesecev kot dodatno kazen za
uporabo mobilnega telefona med vožnjo.
 Tudi pri nas smo na Javni agenciji RS za varnost prometa predlagali strožji nadzor in kazen za uporabo
mobilnega telefona med vožnjo ter prepoved uporabe prostoročnega telefona.
 v nekaterih drugih državah je kazen za uporabo mobilnega telefona pri voznikih še strožja, in sicer znaša globa
100‒1000 evrov ter več kazenskih točk (npr. Anglija, Irska).

PREBERITE IN UPOŠTEVAJTE: NE UPORABLJAJTE TELEFONA MED VOŽNJO









ugasnite ali utišajte mobilni telefon pred vožnjo;
tudi prostoročno telefoniranje vam odsvetujemo, saj vsak telefonski pogovor pomembno vpliva na
pozornost voznika na promet;
če se morate javiti na klic, se javite na kratko s sporočilom, da vozite in boste poklicali kasneje;
v nujnem primeru ustavite na varnem in primernem mestu in varno uporabite mobilni telefon;
ne kličite drugih med njihovo vožnjo, ali pa se na kratko opravičite s pojasnilom, da boste poklicali
kasneje;
kakršnokoli brskanje po spletu, aplikacijah ter pisanje sporočil po spletnih omrežjih je še dodatno
tveganje, ker zahteva poleg naših kognitivnih funkcij še roke ter za daljši čas odvzame našo pozornost;
uporaba mobilnega telefona je prav tako tvegana pri pešcih in kolesarjih v prometu, saj ne moremo biti
dovolj zbrani na okolico.
Javna agencija RS za varnost prometa
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Obiskala nas je štorklja
S privoljenjem srečne mamice in ponosnega očka razglašamo prihod novorojenke:
 9. decembra se je rodila 50 cm velika in 2790 g težka deklica Tisa staršema Sanji in Primožu
Drakslerju iz Kaple.
ISKRENE ČESTITKE OB VESELEM DOGODKU!
Vse starše vabimo, da nam podatke o novem rojstvu, ki jih bomo z veseljem objavili v
naslednji številki Novic, sporočite na e-poštni naslov: info@obcina-tabor.si.

Iz vrtca in šolskih klopi
Pohod šolskih planincev na Mrzlico
V soboto, 17. 12. 2016, smo se šolski planinci ob 9. uri zbrali pred Šolo Tabor. Do Podmeje smo se odpeljal s
kombijem, nato nadaljevali peš do koče na Mrzlici. Bilo je prekrasno, sončno vreme. Ob počasnem vzpenjanju na vrh
smo opazovali naravo in se zabavali.








Hoja do oddajnika na vrhu je bila
zelo strma in naporna. (Pia
Gojznikar, 4. b)
Všeč mi je bila igra na igralih, še
zlasti, ko smo se šli avtobus na
gugalnici. (Zarja Petrovič Poljanec,
2. c)
Všeč mi je bilo guganje na
gugalnicah pod domom in slastno
lizanje lizik. Vesela sem bila, ker
smo hodili podnevi. Prvič sem šla na
Mrzlici na nočni pohod. Takrat nas je
pred kočo čakal Miklavž. (Edita
Kreča, 4. b)
Na koči smo najprej pojedli malico
in spili sok, nato se šli igrat na igrala. Bilo je super. (Janina Kvas, 4. b)
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Svet iz mojih sanj

Ko polnoč prikaže se

Kaj bi bilo, če ne bi bilo staršev? Otroci bi razgrajali
po svetu. Lahko bi si privoščili
celodnevno
potepanje. Neomejeno bi hodili na obiske in ure in
ure igrali igrice, jupi! Kaj bi še lahko delali? Poleteli
bi na Luno. To bi nas bili vesoljci veseli! Nato bi s
teleskopi kukali na Zemljo … Zagledali bi Božička!
Vav, kako hitro drvi s sanmi in jelenčki! Božiček
raznaša darila, juhu!

Ko polnoč prikaže se,
vse okoli mene temno je.
Ta praznik zame najlepši je,
ker ognjemet nad mano sveti se
in lučke svetlikajo se.
Na nebu luna in zvezde spremljajo me.
Ta praznik zame res najlepši je!
Zoja Viktorija Vertovšek, 3. c, POŠ Tabor

Kje pa Božiček živi? Raziščimooo!
Jakob Turnšek, 3. c, POŠ Tabor
Pripravila: Darja Savinek

Aktivnosti naših društev
V družbi Miklavža prikupna Sapramiška
Na Slovenskem praznik sv. Miklavža praznujemo od 19. stoletja, ko 5. decembra sv. Nikolaj oziroma sv. Miklavž v
spremstvu parkeljnov in angelov obdaruje pridne otroke, porednim pa nameni šibo. Tudi v Taboru je miklavževanje
postalo tradicija. Na Miklavžev večer se v Domu krajanov zberejo otroci iz Tabora, ker Dramska sekcija Teloh za njih
pripravi pravljico, nato pa sledi težko pričakovan prihod Miklavža, ki ga spremljajo parkeljni in angeli. Miklavž otroke
vedno prijazno in poučno nagovori, skupaj kaj zapojejo ali zmolijo, nato pa jim razdeli sladke, domače dobrote, ki jih
pripravijo pridne roke članic Društva žena in deklet. Ker pa dober glas seže v deveto vas, je iz leta v leto več
obiskovalcev iz sosednjih krajev in tako se je letos Dom krajanov napolnil do zadnjega kotička. Dramska sekcija Teloh
je v režiji Tanje Kastelic pripravila zgodbo o prikupni Sapramiški, ki si je zlomila zobek in šla iskat pomoč. Zgodbo o
tem, kako je Sapramiška (Anja Mlakar) srečala zajca (Scarlett Štojs), ki se ni zmenil zanjo, veverico (Mateja Jezernik),
ki ji je pojedla lešnik, in žabico (Klavdija Bastl Enci), ki jo je prepričala, da obišče zobozdravnika detla (Matjaž Ošlak),
je pripovedovala Sapramiškina teta Grizelda (Jana Sotlar). Doktor DD-ZZ je zobek hitro popravil in na poti domov je
Sapramiška srečala mačka (Tomaž Aubreht), ki jo je želel pojesti, a ji je uspelo pobegniti. Doma je končno ugriznila v
lešnik, a na največjo žalost je bil prazen. Miška je bila strašansko razočarana. Jokala je celo noč, slišal jo je mišji strahec
(Matej Demšar), kateremu se je zasmilila, zato jo je odpeljal do čarobnega grma z lešniki. Sapramiška si jih je nabrala,
kolikor jih je lahko nesla in jih doma veselo pojedla. Na vrata je napisala: Sapramiška, najsrečnejša miš na svetu.
Pričakovanje in obdaritev Miklavža je za otroke posebno doživetje, za člane Dramske sekcije Teloh in članic Društva
žena in deklet pa posebno zadovoljstvo, da otrokom s svojim prispevkom polepšajo že tako lep Miklavžev večer.
Tanja Kastelic
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Božično-novoletni koncert v Taboru
Božični prazniki so ena od tistih priložnosti v letu, ko si lahko vzamemo trenutek zase, za prijatelje in svoje najbližje.
Prav je, da si ga vzamemo, ker je tudi to tisto, kar nas polni z življenjsko energijo v tem včasih prehitrem svetu, ki nas
obdaja.
Tudi trije pevski sestavi iz Tabora smo si na štefanovo, 26. decembra 2016, vzeli čas za svoje najbližje, prijatelje in vse
ljubitelje zborovske pesmi, ki nas zvesto hodijo poslušat, in smo v župnijski cerkvi sv. Jurija v Taboru skupaj pripravili
božično-novoletni koncert.

Vokalna skupina Sekstéte, Cerkveni pevski zbor sv. Jurij ob Taboru pod vodstvom Gabrijele Gojznikar in Mešani
pevski zbor Pevskega društva Tabor z zborovodjem Karlom Leskovcem smo pripravili zanimiv izbor prazničnih pesmi,
ki so privabile veliko število poslušalcev. Kljub nizkim temperaturam smo vsi vztrajali do konca in koncert zaključili s
Sveto nočjo, ki smo jo skupaj zapeli vsi pevci in je pod obokom taborske cerkve prav mogočno zazvenela. Za zaključek
prvega dela praznikov pa smo se pred cerkvijo pogreli z lončkom vročega čaja ali odličnega kuhanega vina, ki so nam
ga prijazno pomagale pripraviti gasilke iz Ojstriške vasi.
Lepo je bilo! Na svidenje čez eno leto!
MePZ Tabor

Košarkarski turnir »trojk«,
Tabor 2016
Košarkarski turnir TROJK je 18. po
vrsti in je izpolnil »polnoletnost«.
Na turnirju igrajo domače ekipe in
tudi ekipe iz bližnjih občin. Letos se
ga je udeležilo sedem ekip. Odigrale
so vsaka z vsako in tako po številu
zmag oblikovale lestvico. Ekipa ŠD
Tabor je dosegla odlično 2. mesto,
višje ni šlo, kajti ekipa iz Domžal je
zelo kvalitetna in osvaja 1. mesto že
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nekaj let. Po nekajletnem premoru se je udeležila tudi mlada ekipa Vranov iz Vranskega, ki bi lahko bila dobra
motivacija za mlajše ekipe iz domačega kraja.
Še končne uvrstitve:
1. Tazadnja ekipa, Domžale
2. ŠD Tabor
3. Štori šotori, Polzela
4. ŠD Savinja 2000, Ločica ob Savinji

5.
6.
7.

Ojstriška vas
Vrani, Vransko
Sedem
ŠD Partizan Tabor

Pohod 50 + za december
V torek, 27. decembra, še zadnjič v letu 2016, smo se odpravili na pohod po poteh naše občine.
Dobrovoljni smo krenili iz Tabora po gozdni poti proti Ramšakovi kmetiji, Ribarjevim, mimo Laznikove kmetije do
Klovna, mimo polj Devc in naprej proti Ojstriški vasi. Zaključno mesto je bilo pri Brišn´k, kjer smo si privoščili naše
novoletno slavje. Ob okusni malici, klepetanju, petju, nazdravljanju in medsebojnem obdarovanju smo si ob zaključku
še voščili in se razšli z obljubo, da v naslednjem letu nadaljujemo z našimi mesečnimi pohodi. Vabljeni še ostali.
Srečno!

Društvo upokojencev Tabor

Iz domače župnije
Zajemite žive vode
Že v prejšnji številki občinskega glasila smo poročali, da je
že pred začetkom adventnega časa 2016, pod mentorstvom
gospoda Draga Kozinca, jasličarja in podpredsednika
društva ljubiteljev jaslic Slovenije, začela jaslice postavljati
skupina mladih, ki se pripravljajo na prejem zakramenta
svete birme. Ves adventni čas je bil v cerkvi Marijin oltar
zakrit. V zakritem oltarnem prostoru pa so postopoma teden
za tednom nastajale jaslice 2016. Na sveti večer, 24.
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decembra, so jih pri otroški božičnici odkrili, dr. Pirnat, naš duhovni pomočnik, pa jih je blagoslovil.
Patricija, Luka, Damijan, Dani, Nejc, Benjamin in še en Luka vam želimo, naj se malo Dete iz jaslic preseli v vaša srca
in tam ostane vse leto 2017.
Naj vas pogled vanje popelje na betlehemske poljane med pastirje in črede ovac. Med skromna pastirska zavetišča.
Jezus se je rodil sredi teh poljan, v skromni votlini, ker za Marijo in Jožefa ni bilo prostora v živahnem mestu. Jezus se
je rodil kot skromno, drobno človeško bitje. Veliki Bog se je ponižal v malega človeka. S svojim rojstvom je dal novo
dostojanstvo vsakemu otroku in s tem posvetil življenje v družini. Zajemite iz teh jaslic žive vode za vse leto 2017.
Pri izdelavi jaslic, delali smo pet sobot vse dopoldne, je bil naš mentor gospod Drago Kozinc, jasličar in katehet iz
Radeč. Dr. Pirnat, naš duhovni pomočnik, nam je prijazno kuhal čaj in nam prinašal sladke dobrote. Katehistinja, gospa
Vida je skrbela za vse organizacijske zadeve. Podpirali, opogumljali in pomagali ste nam tudi starši, naše stare mame in
stari očetje, pa tudi nekateri sofarani: Marta in Lojze Topovšek, Peter Cestnik, Simon in Tilen Slakan, Miha Drolc,
Mizarstvo Juhart in Žagarstvo Lenko. Hvala vsem. Vsaka pomoč nam je veliko pomenila.
Koledniki so šli od hiše do hiše
Niso zbirali zase. Svoj
prosti čas so namenili
in darovali drugim.
Letos je v naši župniji
pri Trikraljevski akciji
»Otroci za otroke«
sodelovalo 29 mladih.
Hvala vsem, ki ste jim
pomagali, jih sprejeli,
pogostili, vozili, jih
obdarovali in darovali
za njihove vrstnike v
misijonskih
deželah.
Zanje smo po vaši
dobroti zbrali 3.255,85
€. Hvala za vsak dar.
Svetopisemski maraton
Sveto pismo je knjiga vseh knjig. To je knjiga, ki je prevedena v največ jezikov. Sveto pismo je bilo pri številnih
narodih prva knjiga, napisana v narodnem jeziku, zato zanje pomeni prevod Svetega pisma začetek jezika in pismenosti
sploh. Pred 452 leti smo Slovenci dobili prvo svetopisemsko knjigo v slovenskem jeziku: Matejev evangelij, ki ga je
leta 1555 izdal Primož Trubar. Doslej smo dobili sedem celotnih prevodov Svetega pisma v slovenščino.
Vabimo vas na Svetopisemski maraton. Kaj je to? To je glasno branje Svetega pisma.
Zadnja nedelja v mesecu januarju je vsako leto nedelja Svetega pisma. Letos 29. januarja.
Lani smo nedeljo Svetega pisma v naši župniji prvič obeležiti s Svetopisemskim maratonom. Svetopisemski maraton
bomo izvedli tudi letos. V nedeljo, 29. januarja, bomo z branjem začeli zjutraj ob 8. uri, imeli ob 9. uri sveto mašo in po
njej nadaljevali z branjem dokler boste pripravljeni sodelovati.
Vsi, ki ste pripravljeni 15 minut glasno brati Sveto pismo ob ambonu v naši farni cerkvi zjutraj med 8. in 9. uro
ali po sv. maši, ko se bomo preselili v veroučno hišo, kjer nam bo topleje, vljudno vabljeni k sodelovanju.
Vabljeni pa tudi k poslušanju.
Vida Slakan
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Literarni utrinki
Ostani tu …

Prošnja III

Odlomil bom delček
tvojega trdega srca!
Odlomil bom ves tvoj ponos
lepega obraza!
Odlomil ti bom misli, ki so v
‒ vesolju!

Ali mi lahko povrneš
vse tiste sanje, ki
sem ti jih podarjal?
Ali bi mi lahko odstopila
vsaj delček najine
minule že ljubezni?

Ostani tu, ostani v
lepoti najinega življenja,
ki ga podoživljaš!

Ali naj ti podarim še
svetel žarek tvojega
bodočega življenja?

Ustavi temne misli
in si zariši svetlo črto ‒
za naslednja leta!!

Podarjam ti ‒
srce!

Ostani tu …

TKsm

TKsm

Po poteh in spominih
Cestni zaplet
Fotograf Boris Vugrinec je
na svoji poti pred 31. leti
naletel
na
nenavaden
dogodek,
ki
ga
je
fotografiral kar iz svojega
avtomobila. Trmasta krava
ni hotela čez cesto, zato so
ji po svojih močeh pri tem
pomagali
domačini,
vaščani iz Kaple. Ti vedo
povedati, da se je kljub
skoraj enournemu trudu, da
bi
se
trmoglavka
premaknila, v obe smeri
nabrala dolga kolona vozil,
ki je takrat peljala mimo.
Izrečena je bila marsikatera
kletvica voznikov, saj je
krava povsem zaustavila
promet, pripetljaj pa je
povzročil, predvsem med
Kapelčani, ogromno smeha. Fotografija z naslovom Cestni zaplet je bila objavljena 29. marca 1986 v časopisu Večer.
Pripravila: Miha Kokole in Ana Leskovšek
Vir: Vilma Drča
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Zgodilo se bo

Pevsko društvo Tabor
vljudno vabi na proslavo v počastitev

PREŠERNOVEGA DNEVA,
SLOVENSKEGA KULTURNEGA
PRAZNIKA,
v torek, 7. februarja 2017, ob 18. uri
v Domu krajanov v Taboru.
20

Spoštovani,
vabimo vas na večer poezije
pesnika Karla Destovnika Kajuha,
ki ga bomo skupaj pletli s
člani Dramske sekcije Teloh.
Kajuhovi poeziji lahko prisluhnete
v sredo, 22. februarja 2017, ob 18. uri
v sejni sobi Občine Tabor.
Prijazno vabljeni. Vstopnine ne bo.

»Dogodek je del projekta literarnih prireditev, ki ga sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.«
21

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.

ZIMSKO MIGANJE
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Napovednik dogodkov v Občini Vransko
FEBRUAR 2017
DATUM
2. 2. 2017
17.00

PRIREDITEV
PROSLAVA OB KULTURNEM PRAZNIKU
IN
ODPRTJE NOVE ŠOLSKE KNJIŽNICE

KRAJ

ORGANIZATOR

Športna dvorana
Vransko

Občina Vransko
(03 703 28 00)

7. 2. 2017
10.00

LITERARNO DRUŽENJE Z OSKRBOVANCI
NAŠEGA DOMA

Naš dom

11. 2. 2017
5.00
11. 2. 2017
10.00

GREMO SMUČAT V BADKLEINKIRCHEIM
Otroški abonma
OBUTI MAČEK

Kulturni dom Vransko

15. 2. 2017
18.00

Okrogla miza
KAKO POSTAVITI VRANSKO NA
TURISTIČNI ZEMLJEVID

Schwentnerjeva hiša

18. 2. 2017
19.30

Gledališki abonma
MACBETH

Kulturni dom Vransko

21. 2. 2017
10.00

LITERARNO DRUŽENJE Z OSKRBOVANCI
NAŠEGA DOMA

Naš dom

21. 1. 2017
18.00

PRAVLJIČNA URA
S POUSTVARJANJEM

Občinska knjižnica
Vransko

Knjige menjajo lastnika
BUKVARNA

Občinska knjižnica
Vransko

Občinska knjižnica
Vransko
(03 703 12 80)

VRANSKI PUSTNI KARNEVAL

Trg Vranskega

Klub mladih Vransko

24. 2.‒17. 3.
2017
v času
odprtosti
25. 2. 2017
14.00

Občinska knjižnica
Vransko
(03 703 12 80)
ZKTŠ Vransko
(041 238 749)
ZKTŠ Vransko
(03 703 12 11,
031 210 298)
ZKTŠ Vransko
(03 703 12 10,
703 12 11)
ZKTŠ Vransko
(03 703 12 11,
031 210 298)
Občinska knjižnica
Vransko
(03 703 12 80)
Občinska knjižnica
Vransko
(03 703 12 80)

odhod izpred Športne
dvorane Vransko

... in še modrosti naših babic
 Če na svečnico (2. 2.) sneži, se vigred že glasi. 
 Kadar je svečnica oblačna, kmetica ne bo lačna. 
 Ljubi sv. Blaž (3. 2.), glej, da dežja daš! 

Koledar dogodkov in prireditev – februar in marec
DATUM

URA

PRIREDITEV / DOGODEK
KJE
FEBRUAR
Gasilski dom
OBČNI ZBOR
Ojstriška vas
PGD OJSTRIŠKA VAS - TABOR
PROSLAVA OB KULTURNEM
Dom krajanov Tabor
PRAZNIKU

4. 2.

19.00

7. 2.

18.00

9. 2.

9.00

KROŽEK BIODINAMIČNO
KMETOVANJE

Občina Tabor
sejna soba

11. 2.

19.00

19. TRADICIONALNI
VALENTINOV PLES

Dom krajanov Tabor

ORGANIZATOR
PGD Ojstriška vas - Tabor
(041 663 681)
Pevsko društvo Tabor
(041 657 580)
Kmetijsko gozdarski zavod,
Izpostava Žalec
(041 498 266)
Društvo podeželske mladine
(031 588 791)
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13. 2.

10.00

PREDSTAVITEV SUBVENCIJSKE
KAMPANJE 2017 IN NOVOSTI

Občina Tabor
sejna soba

18. 2.

19.00

OBČNI ZBOR
ŠD PARTIZAN

Dom krajanov Tabor
društveni prostor

22. 2.

18.00

VEČER POEZIJE PESNIKA
KARLA DESTOVNIKA KAJUHA

Občina Tabor
sejna soba

25. 2.

19.00

Gasilski dom
Kapla

26. 2.

15.00

OBČNI ZBOR
PGD KAPLA - PONDOR
OTROŠKA
MAŠKARADA

28. 2.

18.00

PRAVLJIČNA URICA S
POUSTVARJANJEM

Dom krajanov Tabor
Občinska knjižnica
Tabor

Kmetijsko gozdarski zavod,
Izpostava Žalec
(041 498 266)
Športno društvo Partizan
(031 474 653)
Medobčinska splošna
knjižnica Žalec
Občinska knjižnica Tabor
(03 712 12 52)
PGD Kapla - Pondor
(040 645 889)
Turistično društvo Tabor
(031 705 469)
Medobčinska splošna
knjižnica Žalec
Občinska knjižnica Tabor
(03 712 12 52)

MAREC
4. 3.

19.00

OBČNI ZBOR
PGD LOKE

Gasilski dom
Loke

PGD Loke
(041 388 934)

5. 3.

10.00

OBČNI ZBOR
DRUŠTVA UPOKOJENCEV

Dom krajanov Tabor
društveni prostori

Društvo upokojencev Tabor
(031 426 461)

9. 3.

9.00

KROŽEK BIODINAMIČNO
KMETOVANJE

Občina Tabor
sejna soba

10. 3.

21.00

11. 3.

19.00

OBČNI ZBOR
PEVSKEGA DRUŠTVA TABOR
OBČNI ZBOR
PLANINSKEGA DRUŠTVA TABOR

Dom krajanov Tabor
društveni prostori
Dom krajanov Tabor
društveni prostori

16. 3.

18.00

PREDSTAVITEV KNJIGE
FRANCA KRALJA O ŽOVNEŠKIH

Dom krajanov Tabor
društveni prostori

Kmetijsko gozdarski zavod,
Izpostava Žalec
(041 498 266)
Pevsko društvo Tabor
(041 657 580)
Planinsko društvo Tabor
(031 604 429)
Medobčinska splošna
knjižnica Žalec
Občinska knjižnica Tabor
(03 712 12 52)
Društvo žena in deklet občine
Tabor
(031 762 324)
POŠ Tabor
(03 703 21 80)

18. 3.
19.00
21. 3.

17.00

OBČNI ZBOR
DRUŠTVA ŽENA IN DEKLET
OBČINE TABOR
PRIREDITEV
OB MATERINSKEM DNEVU

Dom krajanov Tabor
društveni prostori
Dom krajanov Tabor

»Edina hujša stvar od slepote je to, da imaš vid, ampak nobene vizije.«
(Helen Keller)
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: Grenko tisk storitve, d.o.o.
Fotografije v tokratni izdaji Novic: Občina Tabor, svetovni splet, GZ Žalec,
POŠ Tabor, DU Tabor, ŠD Tabor, Javna agencija RS za varnost prometa,
Pevsko društvo Tabor, Kulturno društvo Tabor, Svetlana Slakan, Alenka
Zupančič, Boris Vugrinec, Večer, Darja Savinek

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

Objava
oglasa

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

90 €
50 €
35 €
15 €

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