Pozdrav urednice izpod Krvavice
Po prvem dnevu koledarske zime se dnevi postopoma daljšajo in noči postajajo krajše.
Kmalu bodo kurenti pričeli odganjati zimo, da bi priklicali pomlad ter dobro letino.
Od dobre letine pa so odvisni tudi naši domači ponudniki, ki jih najdete v turističnoinformacijskem centru in z veseljem vam sporočamo, da vam poleg domačih izdelkov iz
moke, medu, marmelade, nakita, suhomesnatih izdelkov in izdelkov iz lesa lahko
ponudimo tudi domače bučno in sončnično olje Ekološke kmetije Natek.
Pravijo, da ima bučno olje številne zdravilne učinke, saj naj bi zmanjševalo vnetja,
pomagalo pri težavah z nespečnostjo, krepilo zdravje srca, pospešilo rast las in še bi lahko
naštevali. Podobne učinke pripisujejo tudi sončničnemu olju, saj naj bi zniževalo
holesterol v krvi, preprečevalo nastanek bolezni srca in ožilja, pomagalo pri celjenju ran na
koži, lajšalo bolečine oziroma pomagalo pri bolečih sklepih.
Vabimo vas v prostore TIC, kjer boste našli kaj zase oziroma za svoje bližnje.
Alenka Kreča Šmid, odgovorna urednica

Iz županovega kabineta
Smo v letu volitev
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.

Pripravljamo se na ureditev pešpoti v naselju Tabor do
Ojstriške vasi. Najprej bo narejena odmera javnega dobra
v sodelovanju z vsemi mejaši, nato pa izvedba.

Konec januarja, in sicer 28. januarja, imamo nadomestne
volitve za Volilno enota Kapla. Sredi leta bodo
državnozborske volitve in tretjo nedeljo novembra še
lokalne volitve.

Končno smo dočakali tudi 2. javni poziv za EU sredstva,
ki bodo financirala tudi projekte v naši lokalni skupnosti
tja do leta 2023. Ko bodo projekti potrjeni na RASR,
bomo o njih tudi poročali. Ponovno smo se prijavili na
razpis za ureditev igrišča Razgan v Ojstriški vasi.
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Žal ne morem mimo elementarnih nesreč, ki so nas
prizadele v decembru. Poleg poškodb več ostrešij in
uničenja gozdov se je na javni poti pod mejo z Občino
Trbovlje sprožil udor ceste in ta bo do sanacije dlje časa
zaprta.

Popis škode je narejen in bil posredovan na ustrezna
ministrstva.
Želim vam prijetno praznovanje kulturnega praznika in
udeležbo na proslavi, ki jo letos 7. februarja organizira
naše Kulturno društvo Ivan Cankar Tabor.
župan Tone Grobler

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@pravnak
linika.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
90 let Milene Pustoslemšek
V prvih dneh leta 2018 je praznovala visok
jubilej, 90 let življenja, naša občanka Milena
Pustoslemšek iz Kaple.
V četrtek, 4. januarja dopoldan sta jo s svojim
obiskom presenetila podžupan Ludvik Miklavc
in predsednik društva upokojencev Milan
Blatnik. Čestitala sta ji za njen praznik,
podarila darilo, zaželela pa predvsem zdravja
in zadovoljstva. Milena je vse svoje življenje
posvetila delu na kmetiji. Kljub obilici dela in
ob štirih otrocih je bila zavedna tudi pri
gasilcih v domačem kraju, saj je s krampom in
lopato bila ena izmed aktivnih pri izgradnji
gasilskega doma. Prav tako pa se je izobraževala na področju gasilstva in bila ena izmed prvih žensk v Sloveniji, ki je
opravila tečaj za nižjega gasilskega častnika.
Najbolj pa je ponosna na svoje vnuke in pravnuke, slednjih je kar 9, v mesecu januarju pa je v pričakovanju desetega.
Družina Pustoslemšek
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Pravljična ura v Občinski knjižnici Tabor
Zadnja pravljična urica v Občinski knjižnici Tabor je bila povsem praznično obarvana, kot se za zadnji mesec v letu tudi
spodobi.
Pravljičarka Mateja je otrokom prebrala pravljico o drevesu boru, ki si je želelo postati božično drevo. Zgodbica govori o
tem, kako družine vsako leto na robu mesta v drevesnici izbirajo božično drevo. Vsako drevo si po tihem želi, da bi bilo
izbrano, tako je starejše drevo vedno žalostno, ker nikoli ni izbrano. Živali, prijateljice starejšega drevesa, mu nato
pokažejo, kako zelo posebno je za njih. Tako kot pripoveduje zgodbica, se moramo tudi mi zavedati, da je pomembno
prijateljstvo, pomembni sta zahvala in toplina, ki si ju lahko damo drug drugemu.
Na koncu so otroci izdelali okrasek za na božično drevo ter vsem zaželeli lepe in vesele praznike in srečno leto 2018.

Karmen Kreže

Novosti v Občinski knjižnici Tabor,
december 2017:
 Honeyman, G.:
povsem v redu;

Eleanor Oliphant je

 Očetove pesmi / zbral in uredil Branko
Zupanc;
 Goscinny, R.: Asterix pri Belgih :
Goscinny
in
Uderzo
predstavljata
Asterixovo
dogodivščino;
 Sivec, I.: Zgodbe o celjskih grofih in
knezih : za šolarje in starejše radovedneže;
 Remškar, E.: In smo šle : mame in hčere
na Caminu.
Vabljeni v Občinsko knjižnico Tabor vsak
torek med 14. in 18. uro in vsak konec meseca
na pravljično urico.
Občinska knjižnica Tabor

Navzočnost prič pri poročnih obredih ni več potrebna
Bistvene novosti Družinskega zakonika ter Pravilnika o
sklepanju zakonske zveze in ponovitvi slovesnosti ob

jubileju sklenitve zakonske zveze, ki so se začele
uporabljati 1. januarja 2018, se nanašajo na poročne
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obrede. Zakonodajalec se je namreč odločil, da bo
sprostil pogoje za sam postopek sklenitve zakonske
zveze. Z uveljavitvijo Zakona o partnerski zvezi veljajo
enaki pogoji tako za sklenitev zakonske zveze kot tudi za
sklenitev partnerske zveze.
Družinski zakonik bodočim zakoncem ponuja več
možnih načinov sklenitve zakonske zveze. Pri poročnem
obredu morata biti vedno obvezno prisotna oba bodoča
zakonca, glede na njuno željo pa se ta lahko sklene na več
načinov. Zakonska zveza se lahko sklene pred matičarjem
in načelnikom oz. načelnico upravne enote ali od nje
pooblaščene osebe (s pričama ali brez). Lahko se sklene
pred matičarjem in županom ali županjo občine, na
območju katere se sklepa zakonska zveza (s pričama ali
brez). Vsi, ki želijo le minimalno slovesnost, lahko
zakonsko zvezo sklenejo samo pred matičarjem, ob
prisotnosti prič ali brez.
Ko že navedeno, sta lahko pri sklenitvi zakonske zveze
prisotni (dve poslovno sposobni) priči, če bodoča
zakonca tako želita. Lahko pa se odločita za sklenitev
zakonske zveze tudi brez prisotnosti prič. Navzočnost
prič, ki sta v preteklosti imeli vlogo pri dokazovanju
sklenitve zakonske zveze, ni več potrebna, saj se
identifikacija zakoncev opravi na podlagi veljavnih
osebnih dokumentov. Velja še omeniti, da tudi poročni
prstani že dlje časa niso več potrebni.
Naslednja novost je, da pooblastilo za sklepanje
zakonskih zvez zakonik podeljuje tudi županom kot
osebam s posebnim ugledom v družbi. Dejstvo je, da si
bodoči zakonci pogosto želijo, da jih poročijo župani. Ti
tako v času opravljanja svoje funkcije ne bodo več
potrebovali posebnega pooblastila načelnika upravne
enote, ampak bodo pooblaščeni že po samem zakonu na
območju svoje občine. V kolikor bodo želeli poročati
izven svoje občine pa bodo zato še vedno potrebovali
pooblastilo pristojne upravne enote.
Zakonik ureja tudi tako imenovane jubilejne poroke, torej
ponovitev slovesnosti ob jubileju sklenitve zakonske
zveze, kar do zdaj ni bilo zakonsko urejeno. Zakonca, ki
želita ponovitev slovesnosti ob jubileju sklenitve
zakonske zveze, se prijavita pri upravni enoti, na
območju katere nameravata ponoviti slovesnost, ob
plačilu 170 evrov. Ponovitev slovesnosti bo izvedel

načelnik oziroma načelnica upravne enote ali od njega
pooblaščena oseba ali župan oziroma županja.
Še vedno se ohranja sama ureditev prijave sklenitve
zakonske zveze. Osebi, ki nameravata skleniti zakonsko
zvezo, se morata osebno prijaviti na upravni enoti, na
območju katere nameravata skleniti zakonsko zvezo.
Matičar mora namreč ob prijavi bodoča zakonca
opozoriti na pogoje za veljavnost zakonske zveze in se
prepričati o tem, ali so ti pogoji izpolnjeni. Prav tako se
bodoča zakonca z matičarjem dogovorita glede vsebine in
prijave sprememb kot tudi glede ure poroke. Zakonsko
zvezo lahko sklenete med tednom na sedežu Upravne
enote Žalec ob sredah med 10.00 in 16.30 in petkih med
10.00 in 12.30. Ob sobotah se sklepajo zakonske zveze v
ostalih uradnih prostorih med 10.00 in 19.00, vendar ne
ob sobotah, ko je praznik in hkrati dela prost dan oz. drug
dela prosti dan.
Vsem, ki se nameravate poročiti, želimo sporočiti, da je
sklenitev zakonske zveze takse prosta, če jo sklenete v
uradnih prostorih za sklepanje zakonskih zvez posamezne
upravne enote. Na območju Upravne enote Žalec imamo
štiri tovrstne lepo urejene prostore, to so avla Doma II.
slovenskega tabora Žalec, salon v Schwentnerjevi hiši na
Vranskem, celotno območje Gradu Komenda na Polzeli
in sejna soba Upravne enote Žalec.
Če bi se radi poročili zunaj teh prostorov in je to
izvedljivo, boste morali vlogo vložiti vsaj 30 dni pred
izbranim datumom poroke in na račun upravne enote
poravnati 170 evrov. Vlogi boste morali priložiti še
soglasje lastnika prostora. Svetujemo vam, da se z
lastnikom prostora dogovorite za vse svoje posebne želje
in ceno.
Ugotavljamo, da število porok na našem območju iz leta
v leto narašča, največ jih seveda beležimo v poletnih
mesecih. V preteklem letu je usodni DA izreklo kar 130
parov.
Za več informacij smo vam na voljo na telefonski številki
(03) 713 51 20 ali nam pišite na e-naslov
ue.zalec@gov.si.
Simona Stanter, načelnica

Poročilo Gasilske zveze Žalec med 15. novembrom 2017 in 15. januarjem 2018
Dogodki:
V petek, 17. novembra, je potekalo srečanje mentorjev
mladine GZ Žalec, ki je bilo na kmetiji Razgoršek na

Pepelnem, kjer so pregledali in ovrednotili delo mladine
v letu 2017 in dorekli smernice v letu 2018. Udeležilo se
ga je 40 mladinskih mentorjev.
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V soboto, 18. novembra, so članice GZ Žalec organizirale
strokovno ekskurzijo, ogledale so si hidroelektrarno
Vrhovo, grad Rajhenburg, vinsko klet Resnik, obiskale so
tudi Poklicno gasilsko enoto Krško.
V nedeljo, 19. novembra, je potekala delavnica za
bolničarje Gasilske zveze Žalec, na kateri je sodelovalo
33 bolničarjev.

objektov, katerim je veter odkril strehe, pri tem so
opravili okoli 770 prostovoljnih ur dela.
Poleg tega se je 20 gasilcev Gasilske zveze Žalec v torek,
ko je bilo najhuje, s štirimi vozili in dodatno avto lestvijo
odpravilo pomagat gasilcem v Zgornjo Savinjsko dolino,
od koder so že dopoldne zaprosili za dodatno pomoč, saj
sami niso bili več sposobni obvladovati razmer na terenu.

V soboto, 25. novembra, je potekalo srečanje
mladine GZ Žalec, ki se je zaključilo z veselim
kopanjem v Thermani Laško. Na srečanju je
bilo preko 270 mladih iz GZ Žalec.
V torek, 28. novembra, je bila v dvorani
Jakličevega doma v Dobrepolju slovesnost ob
120-letnici izhajanja Gasilca, glasila slovenskih
gasilcev. Priložnostne slovesnosti so se poleg
številnih gasilcev iz vse Slovenije udeležili tudi
ministrica za obrambo RS Andreja Katič,
generalni direktor Uprave RS za zaščito in
reševanje Darko But, poveljnik Civilne zaščite
RS Srečko Šestan, glavni inšpektor Inšpektorata
RS za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami Milivoj Dolščak, v. d. predsednika
Gasilske zveze Slovenije Janko Cerkvenik in
poveljnik Gasilske zveze Slovenije Franci
Petek. Na prireditvi so podelili priznanja tudi
rednim dopisnikom glasila, med drugimi tudi
članoma naše gasilske zveze Franciju Čretniku
in Sabini Sorčan, ki s svojim delom znatno
pripomoreta k vsebini revije Gasilec, saj vse leto s
strokovnimi ter povezovalnimi vsebinami nagovarjata
tako bralce kot tudi širšo slovensko javnost.
Gasilska zveza Žalec se jima zahvaljuje za dosedanje
prispevke ter jima čestita ob prejetem priznanju.
V četrtek, 30. novembra, je v Žalcu potekal posvet
veteranov Savinjsko-Šaleške regije.
V soboto, 2. decembra, so v GZ Žalec organizirali
strokovno ekskurzijo za člane organov na Notranjsko.
Prav tako je tega dne potekalo gasilsko tekmovanje
moških ter ženskih desetin v spajanju sesalnega voda,
organizator PGD Letuš je najboljšim ekipam podelil
pokale.
Vetrolom, ki je sredini decembra prizadel večino
Slovenije, ni prizanesel tudi naši dolini. Gasilci Gasilske
zveze Žalec so bili na terenu od zgodnjih jutranjih ur
skozi ves dan, vse tja do večera, ko so odpravili večino
posledic, ki jih je povzročil močan veter. Najbolj
prizadeto je bilo območje Dobrovelj, kjer je bila večina
cest neprevoznih. Gasilci 17 gasilskih društev z območja
Gasilske zveze Žalec so s cest na območju doline ta dan
odstranili preko 80 dreves ter pomagali pri sanaciji 63

V četrtek, 14. decembra, je ministrica za obrambo
Andreja Katič na sprejem pripadnikov sil za zaščito in
reševanje, ki so v letu 2017 dosegli odmevne mednarodne
rezultate, povabila tudi mladinke PGD Andraž nad
Polzelo, saj so na letošnji gasilski olimpijadi v Avstriji
zasedle odlično tretje mesto. Na sprejem so jih pospremili
mentorja David Krk in Iztok Drobež, predsednik PGD
Andraž nad Polzelo David Zabukovnik, predsednik GZ
Žalec Edvard Kugler ter predsednik sveta SavinjskoŠaleške regije Janko Žuntar. Na sliki sta tudi v.d.
predsednika GZS Janko Cerkvenik in poveljnik GZS
Franci Petek. Ministrica je mednarodno uspešnim
pripadnicam in pripadnikom sil za zaščito, reševanje in
pomoč iskreno čestitala ter se jim zahvalila za vse napore
in prizadevanja, ki jih vlagajo v učinkovito pomoč ob
nesrečah ter v pomoč sočloveku v stiski. Izrazila jim je
svojo podporo ter jim zaželela vse dobro v letu 2018. Vsi
zbrani, tako gasilci kot pripadniki ostalih javnih služb, pa
tudi naše mladinke so s svojim delom in uspehi znova
dokazali, da gre nanje še kako računati tudi takrat, ko ni
samo prijateljsko merjenje moči, ampak je potrebno resno
delo, s katerim rešujejo življenja ter imetje in poskrbijo
za varen danes in jutri.
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V četrtek, 11. januarja, so gasilci Prostovoljnega
gasilskega društva Andraž nad Polzelo prevzeli novo
podvozje vozila Mercedes-Benz 1530 AF 4×4, katerega
nadgradnjo v gasilsko vozilo AC 24/50 bo opravilo
podjetje Gasilska vozila Pušnik.

Polzela so imeli dve intervenciji, GPO Tabor je opravil
eno intervencijo, v GPO Braslovče ter GPO Vransko pa
intervencij ni bilo.

V petek, 12. januarja, se je v prostorih PGD Braslovče
pričel prvi tečaj v GZ Žalec v letošnjem letu, in sicer
tečaj za gasilce pripravnike.

13. 1. 2018 ob 19.00 PGD Trnava;
13. 1. 2018 ob 18.00 PGD Zabukovica;
13. 1. 2018 ob 19.00 PGD Ločica pri Vranskem;
13. 1. 2018 ob 19.00 PGD Dobriša vas - Petrovče;
20. 1. 2018 ob 19.00 PGD Loke;
20. 1. 2018 ob 18.00 PGD Letuš;
20. 1. 2018 ob 18.00 PGD Kasaze – Liboje;
27. 1. 2018 ob 18.00 PGD Vransko;
27. 1. 2018 ob 19.00 PGD Ložnica;
3. 2. 2018 ob 18.00 PGD Braslovče;
3. 2. 2018 ob 19.00 PGD Drešinja vas;
3. 2. 2018 ob 19.00 PGD Kapla – Pondor;
3. 2. 2018 ob 18.00 PGD Velika Pirešica;
10. 2. 2018 ob 18.00 PGD Polzela;
10. 2. 2018 ob 19.00 PGD Grajska vas;
10. 2. 2018 ob 18.00 PGD Griže;
10. 2. 2018 ob 19.00 PGD Zavrh pri Galiciji;
10. 2. 2018 ob 19.00 PGD Prekopa - Čeplje – Stopnik;
17. 2. 2018 ob 18.00 PGD Dobrovlje;
17. 2. 2018 ob 19.00 PGD Ločica ob Savinji;
17. 2. 2018 ob 18.00 PGD Gotovlje;
17. 2. 2018 ob 18.00 PGD Arja vas;
24. 2. 2018 ob 18.00 PGD Žalec;
24. 2. 2018 ob 19.00 PGD Levec;
24. 2. 2018 ob 18.00 PGD Tešova;
24. 2. 2018 ob 18.00 PGD Andraž nad Polzelo;
24. 2. 2018 ob 18.00 PGD Parižlje - Topovlje;
3. 3. 2018 ob 19.00 PGD Ojstriška vas – Tabor;
3. 3. 2018 ob 19.00 PGD Gomilsko;
3. 3. 2018 ob 18.00 PGD Vrbje;
3. 3. 2018 ob 19.00 PGD Ponikva pri Žalcu;
3. 3. 2018 ob 18.00 PGD Šempeter v SD.

V soboto, 13. januarja, so v Vrbju potekali zaključni
praktični izpiti na tečaju za operativnega gasilca.
Tečajniki so opravili zadnji preizkus pred pridobitvijo
čina Gasilec. Pridobljeno znanje tečajnikom omogoča
vključitev v operativno enoto v svojem društvu z vsemi
pravicami in dolžnostmi.
Nekaj statistike:
V obdobju med 15. novembrom in 15. decembrom so
člani naše gasilske zveze opravili 40 intervencij, ki so
skupno trajale 894 ur in 30 minut. Najdaljša intervencija
je trajala 16 ur, najkrajša pa 20 minut.
V obdobju med 15. decembrom in 15. januarjem pa so
člani Gasilske zveze Žalec opravili devet intervencij, ki
so skupno trajale 11 ur in 5 minut. Najdaljša intervencija
je trajala štiri ure in 40 minut, najkrajša pa le 30 minut.
Statistika občinskih poveljstev v GZ Žalec:
V GPO Žalec je bilo med 15. novembrom in 15.
decembrom 26 dogodkov, kjer je bila potrebna pomoč
gasilcev, v GPO Polzela so imeli šest intervenciji, GPO
Braslovče je imela pet intervencij, medtem ko v GPO
Vransko in GPO Tabor intervencij ni bilo.
V GPO Žalec je bilo 15. decembrom in 15. januarjem šest
dogodkov, kjer je bila potrebna pomoč gasilcev, v GPO

Razpored občnih zborov PGD v GZ Žalec:

Tadej Zupan,
predstavnik GZ Žalec za odnose z javnostmi

V Gasilski zvezi Žalec imamo 20 novih operativnih gasilcev
V soboto, 13. januarja 2018, je potekalo sklepno dejanje na tečaju za operativne gasilce, ki je od meseca septembra 2017
potekal v GZ Žalec ‒ zaključni praktični izpit.
Kandidati ‒ tečajniki so na izpitu pred tričlansko komisijo, katere predsednika je imenovala GZ Slovenije, prikazali
znanje, ki so ga pridobili med
predavanji in praktičnim delom
usposabljanja, ki je trajalo 149 ur.
Tečajnik je po izdanem povelju
člana izpitne komisije ‒ vodje
tečaja moral pravilno pristopiti k
delu ter zadolžitev opraviti v
okviru predvidenih smernic. Vsi
tečajniki so na zaključnem izpitu
pokazali veliko znanja in s tem
izpolnili vse potrebne kriterije, ki
so
potrebni
za
uspešno
dokončanje tečaja.
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Tečaj je uspešno zaključilo 20 članov in članic iz 12 gasilskih društev Gasilske zveze Žalec. To je bil prvi tečaj za
operativne gasilce v Gasilski zvezi Žalec, ki je bil izveden po novem programu usposabljanja prostovoljnih gasilcev.
Gasilska zveza Žalec tečajnikom čestita ob pridobljenim činu Gasilec, ki bodo s tem postali operativni gasilci, in jim želi
veliko uspehov pri delu.
Tadej Zupan,
predstavnik GZ Žalec za odnose z javnostmi

Policijska kronika za mesec december 2017
3. 12. 2017 ob 22.25 uri so bili policisti PP Žalec
obveščeni o pogrešitvi starejše dementne osebe v
Miklavžu pri Taboru. Po sprejetem obvestilu je na kraj
odšla policijska patrulja, ki je po pregledu terena
približno 500 m od stanovanjske hiše v snegu našla
premraženo osebo. Zaradi ozeblin je bila odpeljana z
reševalnim vozilom v Splošno bolnišnico Celje.

ali ki je očitno brez varovanja, bo bolj verjetno tarča
vloma kot obratno. Posebno vabljiva za vlomilce so
odprta vrata ali okna, razpoložljivo orodje za dostop (na
primer zaboji, lestev, ki omogoča dostop do drugače
nedosegljivih oken ipd.), vrtnarsko orodje, s katerim
lahko vlomilec nasilno vlomi, zapuščene žive meje ali
visoke ograje ...

26. 12. 2017 so bili policisti PP Žalec obveščeni o kršitvi
določil Zakona o varstvu javnega reda in mira v kraju
Tabor. Na kraj je odšla policijska patrulja, ki je z
zbiranjem obvestil ugotovila, da je kršil določila ZJRM-1
prijaviteljičin partner, kateremu je bil na kraju izdan
plačilni nalog.

Zato pred daljšo odsotnostjo od doma:
 zaklenite vrata in zaprite okna,

V noči iz 31. 12. 2017 na 1. 1. 2018 so policisti PP Žalec,
kljub članku v prejšnjih novicah ‒ opozorila pri uporabi
pirotehnike ‒ v Ojstriški vasi zaradi nepravilne uporabe
pirotehničnih izdelkov obravnavali kaznivo dejanje
povzročitev splošne nevarnosti, kjer je bila ena oseba
hudo telesno poškodovana. Zaradi suma storitve
kaznivega dejanja bo zoper osumljenca podana kazenska
ovadba na ODT Celje.

 vklopite alarmno napravo,

Ker smo v začetku meseca januarja obravnavali na isti
dan več vlomov v stanovanjske hiše na območju Tabora,
podajamo ponovno opozorilo:

 predtem ne pozabite zapreti plina in vode ter izklopiti
elektrike, predvsem na aparatih (da vam zaradi
puščanja vode ali požara ne bo treba predčasno
prekiniti dopusta),
 ključev ne puščajte na "skritih mestih", kot so
nabiralniki, predpražniki, lončki za rože ipd.,
 ne puščajte doma dragocenosti in denarja (med
dopustom raje najemite sef),
 o svoji odsotnosti ne puščajte
telefonskem odzivniku, na listkih),

sporočil

(na

 poskrbite, da bo videti, kot da je nekdo vedno doma
(naj vam prijatelj ali sosed redno prazni poštni
nabiralnik, dviguje rolete, vgradite časovna stikala za
samodejno prižiganje luči, odpovejte dostavo
časopisov),
 doma parkirana vozila zaklenite ter varno shranite
dokumente in ključe, tudi rezervne,
 ne puščajte orodja ali drugih priročnih sredstev v
okolici hiše,
 z vidnih mest umaknite vrednejše predmete,
 povejte sosedom, kdaj in kako ste dosegljivi,

Zavarujte se pred vlomom v stanovanje ali hišo
Število vlomov v stanovanja ali stanovanjske hiše, pa tudi
vikende, iz leta v leto narašča, storilci pa so čedalje bolj
predrzni ali nasilni. "Prilika dela tatu" in vlomilec bo raje
izbral tisto stanovanje ali hišo, kjer bo za kaznivo dejanje
najmanj ovir in tveganje za odkritje najmanjše. Stavba, v
kateri ni nikogar, ker so stanovalci na primer na dopustu

 preglejte zavarovalne police, kako je s kritjem škode
pri vlomu,
 zapišite si serijske številke vrednejših predmetov ali
jih celo fotografirajte, po možnosti pa tudi označite
(umetniške slike, nakit, tehnične predmete idr.).
Gorazd Trbovšek,
komandir Policijske postaje Žalec
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Pavšalno nadomestilo
Sprememba Pravilnika o izvajanju
Zakona o davku na dodano vrednost
z letom 2018 na tem področju
prinaša vrsto sprememb.
Možnost pridobitve pavšalnega
nadomestila je pravica, ki jo
uveljavlja veliko število kmetij, kar
okrog
33.000.
Pavšalno
nadomestilo je pribitek neto ceni, ki
ga za pridelke osnovne kmetijske in
osnovne gozdarske dejavnosti ‒
OKGD (torej tiste, ki je obdavčena
na podlagi katastrskega dohodka)
lahko uveljavljajo kmetje, ki imajo
veljavno dovoljenje za pavšalno
nadomestilo, kadar je kupec teh
pridelkov identificiran za namene
DDV. To možnost imajo slovenski
kmetje že od leta 1999. Sprva je
pribitek znašal 4 %, zdaj pa kar 8
%.
Z letom 2018 bodo na tem področju
uveljavljene nekatere bistvene
spremembe. Seznam pridelkov in
storitev je korigiran z novostmi na
področju dohodninske zakonodaje.
Za kmetijske in gozdarske storitve
je izrecno zapisano, da so do
pavšalnega nadomestila upravičene
le tiste, ki so bile opravljene v
okviru strojnega krožka. Če prej
omenjene kmetijske in gozdarske
storitve kmečko gospodinjstvo ne
opravi v okviru strojnega krožka,
namreč ne gre za dobave,
opravljene v okviru OKGD. Za
posamezne skupine pridelkov ni
več pogoj velikost kmetijskih oz.
gozdnih zemljišč (ni več predpisana
najmanjša površina) ali število
čebeljih panjev, pač pa je pogoj le,

da ima kmečko gospodinjstvo
najmanj 200 evrov dohodkov iz
OKGD ter da ima v uporabi
ustrezna kmetijska in gozdna
zemljišča oziroma čebelje panje. Za
kmetijska zemljišča se upošteva
podatek davčnega organa za potrebe
zadnje odmere dohodnine (torej
zemljišča v lasti, uradnem najemu
ali pripisana z vlogo za določitev
dejanskega uporabnika, ne bo pa
več možno naknadno dokazovati
uporabe zemljišč z drugimi
dokazili).
Pridobljeno
dovoljenje
za
uveljavljanje
pavšalnega
nadomestila bo odslej veljalo do
preklica. Upravičencem, ki imajo za
leto 2017 veljavno dovoljenje, bo
FURS to podaljšal po uradni
dolžnosti do preklica. Novi
upravičenci bodo lahko vlogo
oddali po 1. januarju 2018. Davčni
organ bo dovoljenje preklical, če
upravičenec do konca januarja ne
bo oddal obračuna pavšalnega
nadomestila za preteklo leto.
Dovoljenje bo davčni organ
preklical tudi v primeru, ko bo
imetnik dovoljenja uveljavljal
pavšalno nadomestilo za pridelek
ali storitev, za katero ne
izpolnjuje pogojev. Pomembna
novost je, da bo v teh dveh
primerih upravičenec kaznovan
do konca koledarskega leta, saj bo
lahko znova zaprosil (oddal vlogo)
za pridobitev dovoljenje šele za
naslednje leto. Primer: če bo
imetniku dovoljenja le to preklicano
v februarju 2018, ker ni oddal
obračuna pavšalnega nadomestila

za leto 2017 (rok za predložitev
obračuna za leto 2017 je do 31. 1.
2018), bo lahko znova zaprosil za
dovoljenje v letu 2019. Prav tako bo
dovoljenje preklicano kmečkemu
gospodinjstvu, če ne bo več
izpolnjevalo pogoja 200 evrov
dohodkov iz OKGD ali če bo
preseglo 7.500 evrov. V slednjem
primeru se mora namreč obvezno
identificirati za namene DDV
oziroma FURS tako kmečko
gospodinjstvo
identificira
za
namene DDV po uradni dolžnosti.
Pavšalno nadomestilo se prekliče
tudi v primeru prostovoljne
identifikacije za namene DDV
kateregakoli
člana
kmečkega
gospodinjstva ali v primeru
odločitve za ugotavljanje davčne
osnove na podlagi dejanskih
prihodkov (ne več na podlagi
katastrskega dohodka). Dovoljenje
se prekliče tudi, če imetnik
dovoljenja obvesti FURS, da ne želi
več
uveljavljati
pavšalnega
nadomestila. Kupec mora po novem
veljavnost
dovoljenja
za
uveljavljanje
pavšalnega
nadomestila preveriti ob vsaki
dobavi, saj lahko uveljavlja odbitek
pavšalnega nadomestila le za
dobave, ki so mu jih opravili
kmetje – imetniki veljavnega
dovoljenja
za
pavšalno
nadomestilo. Sicer pa je nepravilno
obračunan znesek DDV po DDV
zakonodaji obravnavan kot davčni
prekršek.
Neva Pajntar, KGZS

Kurilna sezona prinaša tudi onesnažen zrak
Onesnažen zrak je v razvitem svetu najpomembnejši
okoljski problem. Prispeva namreč k nastanku številnih
bolezni in skrajšuje življenjsko dobo ljudi. Zato bi na
Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ)
izpostavili, da je zrak v času kurilne sezone pri nas
onesnažen, še posebej so problematični delci (PM). Gre
za mešanico trdnih in tekočih snovi, razpršenih v zraku.

Njihova glavna sestavina je ogljik, na katerega so vezane
različne škodljive snovi, kot so npr. strupene kovine,
organske spojine.
Delci so različnih velikosti: od saj, ki jih vidimo s
prostim očesom, do najmanjših ultrafinih nanodelcev. Od
velikosti delcev je odvisno, kako globoko v dihala
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prodrejo in kakšne posledice povzročajo. Najmanjši delci
prodrejo najgloblje do pljuč in gredo naprej v kri. Manjši
kot so, dlje v telo prodrejo in bolj so škodljivi.
Kaj povzročajo v našemu telesu?
 Osnova njihovega škodljivega delovanja je
povzročanje vnetja. Z vdihavanjem pridejo v naša
pljuča in povzročajo draženje, poškodbe tkiva in
vnetje. Najmanjši delci iz pljuč vstopajo v kri in se s
krvjo odplavijo v različne organe: v srce, jetra,
ledvice, možgane ... ter tudi tam povzročajo vnetja in
različne škodljive kronične učinke.
 Najpomembnejši so vplivi na srce in ožilje ter na
dihala: povzročajo vnetja dihalnih poti, pospešujejo
nastanek astme.
 Pri dolgotrajnem delovanju povzročajo spremembe v
krvi in na ožilju, ki imajo lahko za posledico
povečano nevarnost za nastanek krvnih strdkov in
infarkta.
 Delci so tudi rakotvorni. Onesnažen zrak, ki je
posledica gorenja fosilnih goriv (nafta, premog, les,
naftni derivati) sodi namreč v prvo skupino
rakotvornih snovi, ki dokazano povzročajo raka.
 V zadnjem času povezujejo delce tudi z nekaterimi
nevrološkimi boleznimi ter s sladkorno boleznijo.
Škodljivo vplivajo praktično na celo telo.
Kdo je najbolj ogrožen?
 bolniki z obstoječimi srčno-žilnimi in pljučnimi
boleznimi;
 starejši ljudje, majhni otroci;
 sladkorni bolniki;
 zdravi odrasli, ki so intenzivno fizično aktivni na
prostem ‒ zaradi poklica, športa (dihajo globlje,
hitreje).
Ob zelo povečanih vrednostih delcev v zraku so najbolj
prizadeti akutni bolniki. Kratkoročno so najbolj ogroženi
tisti, ki trpijo zaradi že obstoječih dihalnih in srčno-žilnih
bolezni, saj se lahko njihova osnovna bolezen hitro
poslabša.
Kako ravnati v času povišanih ravni delcev PM 10 v
zraku?

Svetujemo, da prebivalci ravnajo po priporočilih
objavljenih na spletni strani NIJZ (www.nijz.si).
Ob povišanih koncentracijah priporočamo zmanjšanje
fizičnih aktivnosti, zlasti na prostem in še posebej pri
osebah, ki imajo že od prej težave z dihali, srcem in
ožiljem oziroma zaznavajo težave. Še posebej smo na to
pozorni v obdobjih, ko so vrednosti delcev več dni
skupaj močno presežene.
Priporočljivo je spremljati podatke o onesnaženosti zraka
v Sloveniji, ki jih na svoji spletni strani redno objavlja
Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO):
www.arso.gov.si (sklop Zrak/Podatki o kakovosti zraka).
Na omenjeni spletni lokaciji so dostopne tudi
stopenjske napovedi onesnaženosti zraka z delci in
priporočila za ravnanje v obliki barvne lestvice, ki
smo jih pripravili na NIJZ skupaj z ARSO. Različnim
stopnjam onesnaženosti zraka (od nizke, zmerne,
visoke do zelo visoke), ki so označene z zeleno,
rumeno, oranžno in rdečo barvo, so priloženi ustrezni
zdravstveni nasveti.
Hkrati z napovedjo prekomerne onesnaženosti zraka
podaja ARSO tudi osnovna priporočila za ukrepanje
(priporočila glede kurjenja in pravilne priprave drv,
zmanjšanja ogrevanja, uporabe javnega prevoza ...).
Za boljši zrak smo odgovorni vsi: država, pa tudi vsak
posameznik, ki z odgovornim ravnanjem lahko veliko
naredi ‒ uporaba javnega prometa, dobra izolacija
stavb, ogrevanje s centralnim daljinskim sistemom,
vzdrževane in dobro delujoče peči z dobrim
izgorevanjem, ogrevanje na plin, toplotne črpalke, če
uporabljamo les, pa le kakovostna, čista in pravilno
posušena drva ali druge oblike pravilno pripravljene
lesne mase.
Kurjenje onesnaženega, lakiranega, barvanega
odpadnega lesa, smeti, tekstila, plastike je silno
škodljivo. S tem povzročamo sproščanje strupenih
snovi skozi dimnik, ki jih neposredno vdihavamo vsi,
mi sami in naši otroci.
Nacionalni inštitut za javno zdravje
Center za zdravstveno ekologijo
člani strokovne skupine za Zmanjševanje vplivov
onesnaženega zraka na zdravje ljudi

Veste, kje vse se pri vas doma skriva azbest?
Azbest je še vedno zelo prisoten v našem okolju. Zaradi
odlične toplotne in zvočne izolacije, odpornosti na visoke
temperature, kislino, vlago in korozijo smo ga uporabljali
v različnih izdelkih na področju industrije, gradbeništva,
prometa in tudi drugje. Vendar pa je škodljiv za zdravje

ljudi, zato je njegova proizvodnja in prodaja v Sloveniji
že več kot 20 let prepovedana.
Kje v bivalnem okolju najdemo azbest?
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V preteklosti smo izdelke, ki vsebujejo azbet, zelo veliko
uporabljali, zato ga danes še vedno najdemo marsikje. Z
različnimi gradbenimi in izolacijskimi materiali smo ga
vgrajevali v številne zgradbe, tako javne kot zasebne, ki
so bile zgrajene pred prepovedjo proizvodnje in prodaje
azbestnih izdelkov, še zlasti med leti 1960 in 1980.
Najpogosteje ga tako še vedno najdemo v strešnih
kritinah (salonitkah), fasadnih, stenskih, stropnih
izolacijskih ploščah, ometih, vinilnih toplih podih, vinas
ploščicah, termoakumulacijskih pečeh, izolacijah za
grelnike in cevi za toplo vodo, kitih za okna, lepilih,
polnilih itd. ter kot nepravilno odvržene odpadke.
Azbest, ki se nahaja v materialih in izdelkih, je varen,
dokler so ti nepoškodovani. Njihova življenjska doba pa
se izteka. Materiali postanejo nevarni takrat, ko se zaradi
dotrajanosti, poškodovanosti ali zaradi neprimernega
ravnanja začnejo luščiti, lomiti, drobiti, razpadati v prah
in se azbestna vlakna začnejo sproščati v zrak.
Azbestna vlakna so rakotvorna! Njihovo vdihavanje
predstavlja veliko nevarnost za zdravje. Azbestna vlakna,
ki pridejo v pljuča, povzročajo brazgotinjenje tkiva
(fibrozo) in lahko vodijo do nastanka raka. Dokazano je,
da azbest povzroča pljučnega raka, raka prsne in trebušne
mrene (maligni mezoteliom) ter raka grla in jajčnikov.
Povezujejo ga tudi z nastankom nekaterih drugih rakov.
Pri kadilcih se tveganje za nastanek pljučnega raka,
povezanega z azbestom, močno poveča.

- v bližini nepravilno odloženih azbestnih odpadkov na
legalnih ali divjih odlagališčih.
Največje koncentracije vlaken v zraku nastajajo pri
obnovitvenih delih v starejših hišah in stanovanjih, v
katerih so vgrajeni azbestni materiali ter pri rušenjih takih
objektov. Najnevarnejši pri tem so postopki, kot so
vrtanje, žaganje, razbijanje, brušenje ipd. Če taki posegi
niso opravljeni strokovno, se velike količine prahu in
azbestnih vlaken sprostijo v zrak, kjer potem ostajajo v
okolici in tudi v notranjosti objektov še dalj časa po
končanem delu. Pri teh delih so predvsem izpostavljeni
poklicni delavci. Še bolj pa so izpostavljeni ljudje, ki se
takih del lotevajo sami in so brez ustreznega znanja in
opreme. Izpostavljeni so tudi ljudje v okolici (družina,
sosedje, mimoidoči).
Delo z azbestnimi materiali naj izvajajo le izvajalci, ki
so strokovno usposobljeni in ustrezno opremljeni
oziroma imajo ustrezna dovoljenja.
Na spodnjem naslovu boste lahko dobili več informacij o
varnem delu z azbestom in seznam ustreznih
strokovnjakov:
GZS, Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega
materiala:
https://www.gzs.si/zbornica_gradbenistva_in_industrije_
gradbenega_materiala/vsebina/Zakonodaja-spodro%C4%8Dja-gradbeni%C5%A1tva/Varnost-inzdravje-pri-delu/Delo-z-azbestom

Izpostavljenost azbestnim vlaknom je treba v čim večji
meri preprečiti. Vlaknatih delcev s prostim očesom ne
vidimo in nimajo vonja, tako jih lahko vdihavamo, ne da
bi se tega zavedali. Na splošno velja: večja je
izpostavljenost, večja je možnost za nastanek škodljivih
učinkov na zdravje.

Če načrtujemo vzdrževalna dela v starejših hišah in
stanovanjih ali rušenja, se pred pričetkom dela
prepričajmo, ali je kje prisoten azbest. Če je, ne delajmo
sami, ampak prepustimo delo pooblaščenim izvajalcem,
usposobljenim in opremljenim za delo z azbestnimi
materiali.

Kje in kdaj smo azbestnim vlaknom v domačem
okolju najbolj izpostavljeni?

Kako prepoznati materiale, ki vsebujejo azbest?

V zelo nizkih koncentracijah so azbestna vlakna lahko
prisotna skoraj povsod v okolju. Večje koncentracije
vlaken v zraku nastajajo tam, kjer imamo dotrajane
azbestne materiale, ki se luščijo in drobijo, ko jih
uporabljamo ali delamo z njimi:
- če se vlakna sproščajo iz dotrajanih azbestnih
materialov, ki so še v uporabi (npr. v starejših hišah in
stanovanjih iz poškodovanih stenskih plošč ali ometov,
zdrobljenih, odluščenih izolacijskih oblog cevi,
poškodovanih in natrganih talnih oblog ...);
- v bližini starih salonitnih plošč, ki se lomijo, luščijo in
drobijo: na strehah hiš, garaž, nadstreškov, pesjakov, ut ...
ali že odrabljenih in shranjenih plošč za morebitno
nadaljnjo uporabo ali odvrženih v naravi. Ponekod z
zdrobljenimi odpadnimi ploščami nasipavajo dvorišča in
poti, kar je nevaren vir azbestnih vlaken in ni dovoljeno;

Z izjemo starih strešnih azbestnih plošč (salonitk) na
pogled težko ugotovimo, ali je azbest v materialu prisoten
ali ne, razen če ni označen. Če nismo prepričani, da
material ali izdelek vsebuje azbest, se prisotnost
azbestnih vlaken lahko ugotovi s preiskavo vzorca v
laboratoriju. Če sumimo, da bi material lahko vseboval
azbest, za preiskavo pa se nismo odločili, moramo ravnati
tako, kot da gre za azbestni material.
Azbestnih odpadkov (tudi na videz uporabnih
azbestnih plošč) ne smemo ponovno uporabljati. Prav
tako jih ne smemo uporabljati za nasipanje poti,
dvorišč, zasipanje jam, kar se pri nas, žal, pogosto
dogaja.
Izpostavljenost azbestnim vlaknom je treba v čim večji
meri preprečiti. Vsaka izpostavljenost azbestu je lahko
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nevarna za zdravje in treba je narediti vse, da do nje ne
pride.

dela/Moje okolje/Bivalno okolje: Azbest v našem okolju
(http://www.nijz.si/sl/podrocja-dela/moje-okolje/bivalnookolje).

Več o azbestu lahko preberete na spletni strani
Nacionalnega inštituta za javno zdravje/Področja

Nacionalni inštitut za javno zdravje, OE Celje

Brezplačne aktivnosti večgeneracijskega centra Planet generacij
Hiša Sadeži družbe Žalec
Vsak dan
od 14.00 do 17.00
vsak TOREK in PETEK
ob 9.00
vsak TOREK
ob 17.00
vsako SREDO
ob 8.30
vsako SREDO
ob 17.00
ob 18.00
vsak ČETRTEK
ob 9.00 in ob 18.00

VSEBINE ZA LAŽJE USKLAJEVANJE POKLICNEGA TER ZASEBNEGA
ŽIVLJENJA »UČNA POMOČ«
IZOBRAŽEVALNA IN PRAKTIČNA MEDGENERACIJSKA DELAVNICA
»TAI – CHI«
IZOBRAŽEVALNA IN PRAKTIČNA MEDGENERACIJSKA DELAVNICA
»SPROŠČANJE S PLESOM«
ŠPORTNE AKIVNOSTI ZA ZDRAVO IN AKTIVNO STARANJE
»TELOVADBA: Okrepimo hrbtenico«
IZOBRAŽEVALNA IN PRAKTIČNA MEDGENERACIJSKA DELAVNICA
»ZAČETNI TEČAJ NEMŠČINE«
»ZAČETNI TEČAJ ANGLEŠČINE«
VSEBINE, NAMENJENE VSEŽIVLJENJSKEMU UČENJU
»JOGIJSKE ASANE« in »JOGA ZA STAREJŠE«

Poleg vsebin v sklopu VGC Planet generacij v Hiši Sadeži družbe Žalec organiziramo tudi številne druge brezplačne
delavnice, tečaje in vadbe. Med šolskimi počitnicami pa organiziramo POČITNIŠKO VARSTVO za
OSNOVNOŠOLCE od 6 do 11 let.
Posebni dogodki:
V ponedeljek, 12. 2. ob 18.00: »ČIŠČENJE JETER ‒ teorija in praksa« (predava Robert Kuder).
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OSTALE REDNE TEDENSKE AKTIVNOSTI V HIŠI SADEŽI DRUŽBE ŽALEC
Vsak ponedeljek: Urice pletenja ‒ ob 9.00, Računalniška delavnica ‒ ob 12.00, Konverzacija v angleščini ‒ ob 17.00.
Vsak torek: Japonska kaligrafija ‒ ob 10.30.
Vsako sredo: Risanje mandal ‒ ob 8.00, Kuharska delavnica ‒ ob 10.00.
Vsak četrtek in soboto: Joga za starejše ‒ ob 18.00 in soboto ob 8.30.
Vsak petek: Kuharska delavnica ‒ ob 10.00, vsak drugi teden nordijska hoja okrog Ribnika Vrbje in spoznavanje
okoliških hribov.
Vabljeni prostovoljci, da se nam pridružite 
DOBRA DELA NE POTREBUJEJO REKLAME, DOBRA DELA POTREBUJEJO VAS.
Več info na: hisa-zalec@filantropija.org in 051 669 714, FB Hiša Sadeži družbe Žalec
http://www.filantropija.org/hisasadezidruzbe-zalec
Vse aktivnosti so brezplačne. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
socialnega sklada in Občina Žalec.

iz Evropskega

Iz vrtca in šolskih klopi
Pozdravljeni, dragi prijatelji narave
V pravljičnem decembru smo si še posebej vzeli čas za družino, nežen stisk dlani, čuteč objem in prijazne besede. V zraku
je bilo čutiti prijetno napetost in pričakovanje božiča in novega leta. Blišč in čar utripajočih lučk sta nas prevzela. V darilni
škatli nas je čakalo presenečenje, ki smo ga radi delili in nasmeh širili med vse otroke.
Ponesite nekaj prazničnega vzdušja in nasmeha tudi v gozd, kjer vas bodo živali prijazno sprejele, čeprav jih ne boste
videli. Zadovoljstvo in toplina objame tudi živali, ki so vam iskreno hvaležne. Prinesite nekaj sena, koruze v vrtec ter se
podajte v gozd in razveselite živali. Preden krenete na pot preberite še zgodbo o Mandiju.

Hvala, dragi prijatelji!

Friderik
12

VSEBINA
 JAVNI RAZPIS za sofinanciranje socialno varstvenih programov in programov s področja družbenih dejavnosti v
Občini Tabor za leto 2018
 JAVNI RAZPIS za sofinanciranje dejavnosti ljubiteljske kulture v Občini Tabor iz občinskega proračuna za leto
2018
 JAVNI RAZPIS za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa v Občini Tabor iz občinskega proračuna
za leto 2018
 JAVNI RAZPIS za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Tabor v
letu 2018
 RAZPIS za zbiranje predlogov prejemnikov priznanj Občine Tabor
 JAVNA DRAŽBA za prodajo stanovanja/posamezni del stavbe z oznakami ID 1009-562-10 na naslovu Ojstriška
vas 38, 3304 Tabor
 RAZGLAS: Seznam kandidatov za člana Občinskega sveta Občine Tabor na nadomestnih lokalnih volitvah 28.
januarja 2018

Občina Tabor, Tabor 21, Tabor, na podlagi 5. člena Pravilnika o sofinanciranju socialno varstvenih programov in
programov s področja družbenih dejavnosti v Občini Tabor (Uradne objave OT št. 5/2016) in Sprememb Meril in
kriterijev za sofinanciranje socialno varstvenih programov in programov s področja družbenih dejavnosti (Uradne
objave OT. Št. 5/2017) objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE SOCIALNO VARSTVENIH PROGRAMOV IN PROGRAMOV S
PODROČJA DRUŽBENIH DEJAVNOSTI V OBČINI TABOR ZA LETO 2018
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 2018.
Za izvajanje razpisanih programov je Občina Tabor v proračunu za leto 2018 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:
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-

-

-

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 2018 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 za občane Občine Tabor in odločbo o registraciji
društva (za tiste, ki se prijavljajo prvič);
c) poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2017, če je program bil sofinanciran s strani občinskega proračuna v letu
2017, potrjeno na ustreznem organu društva;
d) davčno številko in številko transakcijskega računa;
e) program dela in finančni načrt za leto 2018;
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 katere 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 ...).
6. Rok za predložitev prijav in vseh zahtevanih dokumentov:
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28. februar 2018 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 2018« z navedbo naslova pošiljatelja na hrbtni strani kuverte.
7. Odpiranje vlog bo 1. 3. 2018.
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 8 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 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.
Številka: 1010-3/2018
Tabor, 22. 1. 2018
OBČINA TABOR
ŽUPAN
Anton Grobler, l.r.

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 2018
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.

15
3/15

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 2018 zagotovila sredstva v višini 5.600,00
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 28. februar 2018
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 2018« 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 1. 3. 2018.
3. Prijave, prispele v roku, bodo ovrednotene v skladu s Kriteriji za vrednotenje kulturnih dejavnosti, ki se 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@obcina-tabor.si.
Številka: 1010-2/2018
Tabor, 22. 1. 2018
OBČINA TABOR
ŽUPAN
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 2018
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.
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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 športno-rekreativne 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 2018 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 28. februar 2018 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 2018« 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).
Odpiranje vlog bo 1. 3. 2018.
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@obcina-tabor.si.
Številka: 1010-1/2018
Tabor, 22. 1. 2018
OBČINA TABOR
ŽUPAN
Anton Grobler, l.r.
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OBČINA TABOR
ŽUPAN
Anton Grobler, l.r.
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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.
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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,
podpis predlagateljev (pravne osebe morajo vloge označiti s štampiljko).

V kolikor predlog ne bo vseboval vseh elementov, se zavrne kot nepopoln.
Predložitev vloge
Predlogi se pošljejo ali osebno dostavijo na Občino Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor, v zaprti kuverti s pripisom
»OBČINSKA PRIZNANJA«. Zadnji rok je ponedeljek, 12. februar 2018, do 12. ure.
Predlogi, ki bodo prispeli po navedenem datumu, ne bodo upoštevani.

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

OBČINA TABOR, Tabor 21, 3304 Tabor, ki jo zastopa župan Anton Grobler, na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št. 86/10 s spremembami in dopolnitvami) v zvezi s
30. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št. 86/10 s
spremembami in dopolnitvami) objavlja

JAVNO DRAŽBO
ZA PRODAJO STANOVANJA/POSAMEZNI DEL STAVBE
Z OZNAKAMI ID 1009-562-10 NA NASLOVU
OJSTRIŠKA VAS 38, 3304 TABOR
1. Naziv in sedež prodajalca: OBČINA TABOR, Tabor 21, 3304 Tabor, ki jo zastopa župan Anton Grobler, matična
št.: 1357727000, ID za DDV:SI43471862.
2. Predmet prodaje: stanovanje – nepremičnina/posamezni deli stavbe z oznako ID 1009-562-10 s solastniškimi
deleži na posebnih in splošnih skupnih delih stavbe v etažni lastnini na naslovu Ojstriška vas 38, 3304 Tabor, in sicer:
- stanovanje v izmeri 56,13m² z ID znakom: del stavbe 1009-562-10,
3. Vrsta pravnega posla za predmet prodaje: prodajna pogodba.
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4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja: izklicne cene za predmet prodaje – celotno stanovanje z oznako
ID 1009-562-10 na naslovu Ojstriška vas 38, 3304 Tabor je: 48.800,00 EUR.
Najnižji znesek višanja je 500,00 EUR.
Na javni dražbi za predmet prodaje bo uspel dražitelj, ki bo ponudil najvišjo kupnino za celotno stanovanje.
Izklicna cena za predmet prodaje ne vsebuje zakonsko določenega davka na promet z nepremičninami v višini 2
%, ki ga plača kupec. Kupec je prav tako dolžan plačati stroške sestave in overovitve pogodbe ter stroške
zemljiškoknjižnega vpisa in morebitne ostale stroške, povezane s prodajo in s prenosom lastninske pravice.
Nepremičnina – stanovanje se odproda v celoti po sistemu videno - kupljeno, zato kupec nima pravice
uveljavljati kasnejših reklamacij na nepremičnini.
5. Način in rok plačila: uspešni dražitelj je dolžan kupnino poravnati v roku 30 dni od dneva podpisa prodajne
pogodbe na transakcijski račun št:
SI56 01384-0100004757, OBČINA TABOR, Tabor 21, Tabor, odprt pri UJP Žalec, sklic: javna dražba Ojstriška
vas.
6. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe za predmet prodaje. Prodajna
pogodba je avtomatično razdrta, če kupec kupnine ne plača v navedenem roku, pri čemer v tem primeru Občina
Tabor obdrži plačano varščino.
7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo dne 9. februarja 2018 ob 11. uri v sejni sobi Občine Tabor, Tabor 21,
Tabor.
8. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji:
Dražitelji morajo najkasneje 30 minut pred pričetkom javne dražbe prijaviti svojo udeležbo ter priložiti:
-

original potrdilo o vplačani varščini ter celotno številko računa (št. banke in št. računa za primer vračila
varščine);
izpisek iz sodnega registra (za pravne osebe) in pooblastilo zakonitega zastopnika;
dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v Republiki Sloveniji (potrdilo o državljanstvu za
fizične osebe in potrdilo o registraciji za pravne osebe);
osebno izkaznico, davčno in telefonsko številko.

Dražba nepremičnin bo javna in bo potekala v slovenskem jeziku.
9. Višina varščine: dražitelji se morajo 3 dni pred pričetkom javne dražbe izkazati s potrdilom o plačani varščini, v
višini 10 % izklicne cene za predmet prodaje, ki jo nakažejo na transakcijski račun št.: SI56 01384-0100004757,
OBČINA TABOR, Tabor 21, Tabor, odprt pri UJP Žalec OBČINA TABOR, namen plačila: varščina za javno
dražbo Ojstriška vas 38, Tabor.
Vplačana varščina se všteje dražitelju, ki je uspel na javni dražbi, v kupnino. Neuspelim dražiteljem se varščina vrne v
roku 8 dni po opravljeni dražbi, in sicer v vplačanem znesku. Varščina mora biti vplačana najkasneje 3 dni pred
pričetkom javne dražbe.
10. Obvestilo dražiteljem
Prodajalec dražitelje obvešča, da stanovanje v izmeri 56,13m² z ID znakom 1009-562-10 zaseda najemnik, ki ima z
Občino Tabor sklenjeno najemno pogodbo za nedoločen čas z neprofitno najemnino, zaradi česar v primeru prodaje
kupec na podlagi določil Stanovanjskega zakonika (SZ-1) vstopi v vse pravice in obveznosti prodajalca po sklenjeni
najemni pogodbi.
11. Dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo. Ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe.
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12. Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Izbrani dražitelj mora skleniti prodajno
pogodbo najkasneje v 15 dneh po zaključku javne dražbe. Če izbrani kupec ne sklene prodajne pogodbe v
navedenem roku, se šteje, da je od nakupa odstopil, vplačana varščina pa mu zapade kot skesnina. Tudi v
primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se varščina zadrži, pogodba pa razdre.
Vse informacije v zvezi z dejanskim stanjem parcele in ogled parcele interesenti dobijo oz. dogovorijo s kontaktno
osebo ga. Saša Zidanšek Obreza na tel. 705 70 88.

OBČINA TABOR
ŽUPAN
Anton Grobler, l.r.

NADOMESTNE LOKALNE VOLITVE 2018
LV 3 – KAPLA
RAZGLAS
Na podlagi 2. odstavka 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94-4693/07-ZLV-UPB3, 45-1987/08ZLV-H; v nadaljnjem besedilu: ZLV) in 61. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Ur. l. RS, št. 109/06-UPB in 54/07
– odl. US), Volilna komisija Občine Tabor objavlja

SEZNAM KANDIDATOV ZA ČLANA OBČINSKEGA SVETA OBČINE TABOR NA
NADOMESTNIH LOKALNIH VOLITVAH 28. JANUARJA 2018
Volilna enota 3: KAPLA
Kandidata sta:
1.

HRASTNIK IVAN

rojen: 14. 12. 1969, stanujoč: KAPLA 25, 3304 TABOR
STROJNI MEHANIK
predlagatelj: SKUPINA VOLIVCEV

2.

ROTAR MARJANA

rojena: 12. 02. 1956, stanujoča: KAPLA 17 B, 3304 TABOR
EKONOMISTKA
predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Voli se en (1) člana občinskega sveta.
Volitve bodo v nedeljo, 28. januarja 2018.
Številka: 041-01/2014-14/6
Datum: 08. 01. 2018
Volilna komisija Občine Tabor
PREDSEDNIK
David Teržan, l.r.
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Dopoldne v knjižnici
Predpraznični torek smo preživeli v Občinski knjižnici Tabor, kjer nas je sprejela ga. knjižničarka Karmen. Vse skupine iz
vrtca smo poslušale zgodbe o praznikih, pričakovanju, darilih in izpolnjenih željah. Minutke smo izkoristili za raziskovanje
knjižnice in obnovo pravil obnašanja v njej. Hvala ge. knjižničarki za prijetne trenutke in dobrodošlico.
Otroci Vrtca Tabor z vzgojiteljicami

Na izlet
V prazničnem decembru so nam dopoldne v Vrtcu Tabor popestrili tudi učenci, ki obiskujejo dramski krožek pod vodstvom
mentorice Manje Drnolšek na POŠ Tabor. Zbrali smo se v jedilnici in se skupaj odpravili Na izlet. Tako je bil namreč
naslov predstave, ki so nam jo zaigrali. S simpatičnim avtobusom so nas popeljali skozi glasbo, nam predstavili lutke in
ogreli naše dlani. Naj vas igralsko veselje spremlja tudi v letu 2018.

Klavdija Konečnik

Dopolnjena likovna razstava
V prvih dneh novega leta
smo se odpravili na slikarsko
razstavo z namenom, da
ustvarimo reprodukcije slik.
To je bil naš tretji obisk te
razstave, zato smo jo že
dobro poznali in vsak otrok
si je že izbral sliko, ki ga je
prevzela.
Prostor
sva
organizirali tako, da je vsak
otrok videl sliko, ki jo je
preslikal in imel na voljo
barve in vodo. Po potrebi sva bili otrokom v pomoč in skupaj smo iskali rešitev za nastalo dilemo. Vsak je ustvaril svojo
reprodukcijo, ki smo jo pustili nekaj dni na razstavi na Občini Tabor. Hvala Likovni sekciji Mavrica, da pripravite razstave
in tako obogatite kulturo kraja.
Oddelek 4‒5 let z Matejo in Nives
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Ekskurzija v Postojno
V sredo, 15. 11. 2017, smo se
četrtošolci Osnovne šole Vransko Tabor odpravili na ekskurzijo v
Postojno. Peljali smo se mimo
Trojan, Ljubljane in Vrhnike.
Mogoče bi se lahko malo manj
vozili in več hodili. Na Lomu smo
se ustavili in imeli malico.
Restavracija je bila zelo urejena in
čista. Pot nas je nato vodila proti
Predjami, kjer smo si ogledali
Predjamski grad. Notranjost gradu je
bila zelo nenavadna. Nisem mogla
verjeti, da so se sobe toliko
razlikovale od današnjih. Imeli so
tudi mučilne naprave, ki so bile zelo
nenavadne. Nazadnje smo si ogledali še Postojnsko jamo.
Videli smo človeške ribice. Spoznali smo, da lahko živijo
tudi do 100 let in preživijo brez hrane 10 let. V jami smo si
ogledovali kapnike. Meni so bili najbolj všeč beli. Postala
sem že malo utrujena. Poslovili in zahvalili smo se našemu
vodiču in odšli proti avtobusu. Na avtobusu sem se
pogovarjala s prijatelji in utrujenost me je minila. Ko sem
se vrnila domov, sem mamici in očku povedala čisto vse.
Bila sta zelo navdušena. Tako se je dan končal.
Marina Mastnak, 4.c
Komaj smo pričakali dan, ki se imenuje ekskurzija.
Odpeljali smo se v Postojno. Peljali smo se mimo Trojan in
Ljubljane. Na Lomu smo se ustavili in pomalicali. Sledila je
vožnja v Predjamo. Tam smo si ogledali Predjamski grad.
Vodič nam je razkazal grad in povedal zgodbo o Erazmu.
Ta je bil pogumen vitez, saj se je maščeval sovražniku, ker
so mu ubili prijatelja. Umrl je nasilne smrti. Zgodba je bila
zelo zanimiva. Prišel je trenutek, ki smo ga vsi nestrpno
čakali. Z vlakcem smo se odpeljali v Postojnsko jamo. V
njej smo videli človeško ribico. Ogledali smo si različne
dvorane (bela, rdeča, špagetna in koncertna). Zelo sem se
zabaval, še posebno mi je bila všeč vožnja z vlakcem.
Aljaž Jelen, 4.c

V sredo, 15. 11. 2017, ob 8.20 smo se četrtošolci POŠ
Tabor odpeljali izpred šole. Na Vranskem smo pobrali še
Vranšane. Na Trojanah smo zavili na avtocesto. Peljali smo
se mimo Domžal, Ljubljane in Vrhnike. Vmes smo se
ustavili na Lomu, kjer smo pojedli šolsko malico. Naslednja
postaja je bil Predjamski grad. Tam smo si ogledali njegovo
notranjost. Videli smo tudi del gradu, ki je v jami, grob
viteza Erazma pod veliko lipo ... Sledilo je kosilo v hotelu
Jama. V jedilnici je bilo veliko Japoncev. Z njimi smo se
fotografirali. Ko smo se vsi najedli, nas je čakal glavni del
izleta – ogled Postojnske jame. Preden smo šli v jamo, smo
morali vsi na WC. Dobili smo vstopnice. Vstopili smo na
vlakec. Peljali smo se počasi, da smo si lahko ogledovali
jamo in kapnike. Čez nekaj časa smo se ustavili. Povzpeli
smo se na hrib. Ogledali smo si Ruski most, dva najlepša
kapnika, ki stojita pri špagetni dvorani. Videli smo tudi
belo, rdečo, koncertno dvorano, človeško ribico in mini
trgovino. Ponovno smo vstopili na vlakec in se odpeljali
ven iz jame. Odšli smo na avtobus in se vrnili okoli 18.45.
Jakob Juhart, 4.c
V sredo, 15. 11. 2017, ob 8.10 smo se četrtošolci Osnovne
šole Vransko - Tabor odpeljali z avtobusom na Lom. Tam
smo pojedli malico in se odpeljali naprej proti Postojni, kjer
smo si najprej ogledali Predjamski grad. Sledilo je kosilo v
restavraciji. Ko smo se najedli, smo si ogledali EXPO.
Predstavili
so
nam,
kako
nastajajo
kraške
jame. Na
koncu smo
odšli
v
prečudovit
o
Postojnsko
jamo. Po
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njem smo se peljali z vlakcem. Bilo mi je zelo všeč. V
Tabor smo se vrnili ob 18.30.
Teodor Zaberložnik, 4.c
V sredo, 15. 11. 2017, smo se odpeljali v Postojno. Peljali
smo se mimo Ljubljane. Ko smo prispeli, smo si ogledali
Predjamski grad. Bil mi je zelo všeč. V gradu sem naštela
240 stopnic. Sledil je ogled Postojnske jame, pred vstopom
smo prejeli vstopnico. Najprej smo se peljali z vlakcem.

Bilo je zelo zabavno. Ko smo izstopili, smo hodili po jami
in si jo ogledovali. Videli smo največji kapnik, špagetno,
rdečo, belo dvorano in dva najlepša kapnika. Na koncu smo
videli človeške ribice, ki so bile zelo zanimive. Ko smo si
ogledali vse, kar je bilo v planu, smo se z vlakcem odpeljali
iz jame. Domov smo potovali dve uri. Ko smo prispeli pred
šolo, smo se skupaj s starši odpeljali domov. Doma me je
čakala okusna večerja.
Ana Mešič, 4.c

Obisk v Slovenskem šolskem muzeju v Ljubljani
Četrtošolci Osnovne šole Vransko - Tabor smo v petek, 15.
12. 2017, obiskali Slovenski šolski muzej v Ljubljani, kjer
smo si ogledali razstavo razvoja šolstva na slovenskem in
se udeležili učne ure lepopisa. Spremljali sta nas učiteljici
Simona Jan in Danijela Jeršič, ki sta skupaj z nami sedli v
šolske klopi in se spremenili v učenki. Zelo stroga učiteljica
nas je vodila preko učne ure lepopisja, pri tem pa
uporabljala stroge učne metode in tudi kazni.
Naši vtisi:
V petek, 15. 12. 2017, smo se nekateri četrtošolci Osnovne
šole Vransko- Tabor odpeljali v Slovenski šolski muzej v
Ljubljano. Tam smo izvedeli veliko novih reči. Imeli smo
učno uro lepopisa. Učiteljica je bila zelo stroga. Spoznali
smo, da so morali biti učenci nekoč zelo pridni.
Zelo všeč nama je bila učna ura, najina malica, vodička,
kazni in nalivniki, s katerimi smo pisali.
Po končanem ogledu smo se odpravili še v center
Ljubljane, ki je zelo lepo okrašen z lučkami.
Ko smo prispeli na avtobus, sva postala zelo izmučena.
Vrnili smo se okrog 19. ure. Doma so nas bili starši zelo
veseli.

V muzeju nama je bilo lepo, zanimivo in poučno. Naučila
sva se lepopisa. Po ogledu smo šli na sprehod po okrašeni
Ljubljani, kjer smo videli veliko lučk v obliki planetov.
Tjaš Ropas in Andraž Pihlar, 4. c
Nama je bil v muzeju všeč pouk in ko smo si ogledali
razstavo nagačenih žvali. Zelo zanimivo je bilo, ko smo
videli človeške možgane.
Julijan Hrastnik in Matevž Kovačič, 4. c
V muzeju mi je bila najbolj všeč uniforma vojaka. Ni mi bil
všeč pouk in zelo stroga učiteljica. Zelo lepa je bila
praznično okrašena Ljubljana.
Aljaž Jelen, 4. c
V petek, 15. 12. 2017, smo se nekateri četrtošolci Osnovne
šole Vransko - Tabor z avtobusom odpeljali v Ljubljano,
kjer smo si ogledali Slovenski šolski muzej. Odšli smo proti
učilnici. Tam smo se oblekli v oblačila, kot so jih nosili
včasih. Ko smo vstopili v učilnico, nam je gospa Meta
povedala, da je bila na steni učilnice vedno obešena slika
kralja in križ. Ko je gospa Meta odšla, je pozvonil zvonec

Marina Mastnak in
Urban Cesnik, 4. c
Strah me je bilo pri
nauku. A kljub temu
mi je bilo zanimivo,
saj sem spoznala, da
so bili včasih učitelji
bolj hudi. Učitelji so
te včasih pregledali,
če si reden in urejen.
Bilo mi je zelo všeč.
Viktorija Zoja
Vertovšek, 4. c
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in vstopila je gospodična učiteljica. Vsi smo jo morali v en
glas pozdraviti: »Pozdravljena, gospodična učiteljica.«
Najprej je preverila, če imamo čiste roke in postrižene
nohte. Nama z Laro ni bilo prijetno, ker sva se bali, da bi
naju kregala. Ko je bilo ure konec, smo pojedli svojo
malico in nato smo si ogledali razstavo po muzeju. Videli

smo nagačene živali in prave človeške možgane. Po ogledu
smo se sprehodili po okrašeni Ljubljani, odšli na avtobus in
se odpeljali proti šoli, kjer se je naša pot končala.
Tjaša Breznikar in Lara Jezernik, 4. c

Aktivnosti naših društev
Košarkarski turnir trojk
Ob izteku leta organizira športno društvo košarkarski turnir. Sodelujejo ekipe s po tremi igralci, ki so v večini naši občani,
pridejo pa tudi iz Vranskega, Polzele in Domžal. Slednji so tudi letos zmagali pred domačo ekipo ŠD Tabor. Sicer z enakim
številom zmag, vendar z medsebojno
zmago proti domačinom. Turnir je potekal
v dobrem vzdušju in brez hujših poškodb.
Vsi vabljeni tudi prihodnje leto.
Rezultati:
1. Tazadna ekipa;
2. ŠD Tabor;
3. Štory šotori;
4. Fusbaleri;
5. Dabisal;
6. Ojstriška vas;
7. Dragons.
ŠD Tabor

Praznični koncert
Božični prazniki so ena tistih priložnosti v letu, ko si
vzamemo trenutek zase, za svoje najbližje in za
prijatelje. Lepo je, če življenje resnično živimo, če
imamo čas, da sedemo za mizo, se pogovorimo z
najbližjimi in ne gledamo vsako minuto na tisto drago
ali ceneno uro.
Za še nekaj več takih trenutkov Pevsko društvo Tabor
že dolga leta pripravlja praznični koncert; prej v
dvorani, zdaj pa v družbi in s pomočjo drugih
taborskih pevskih sestavov že tri leta v cerkvi. Ker je
lepo, da tudi z našo pomočjo naši zvesti poslušalci
najdete čas, ko misli odplavajo drugam in za dobro uro
pozabite na vsakdan.
Na štefanovo oz. dan samostojnosti in enotnosti je bilo
zopet tako daleč: Vokalna skupina Sekstéte, Cerkveni
pevski zbor Sv. Jurij ob Taboru z zborovodkinjo
Gabrijelo Gojznikar in Mešani pevski zbor Pevskega
društva Tabor z zborovodjem Karlom Leskovcem smo
ob spremljavi Tilna Slakana predstavili pester izbor božičnih, novoletnih, in ker je bil ravno tak dan, še domovinskih pesmi.
Pa še zeblo nas ni, saj sta izvedbo koncerta podprla tudi Občina Tabor in Cerkveni pastoralni svet.
V novem letu pa gremo novim dogodkom naproti – in vas že zdaj vabimo na prireditve in koncerte, ki bodo potekali v
naslednjih mesecih.
Pevsko društvo Tabor
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Pohod 50 + v decembru
Na zadnji pohod v prejšnjem letu smo se
zaradi praznikov odpravili teden prej, kot je po
navadi dogovorjeno. Pohod je bil bolj kulturno
obarvan, saj smo si ogledali kar dve slikarski
razstavi.
Tokratna relacija je bila v smeri: Tabor–
Miklavž–Klovn–Devce–Ojstriška vas, kjer
smo Pr Brišn´k zaključili z našo potjo.
V sejni sobi Občine Tabor smo si ogledali lepo
slikarsko razstavo na temo Friderik in
Veronika. V svet preteklosti Žovneških nas je
popeljala naša pohodnica Julijana, prizadevna
amaterska slikarka, ki je tudi organizatorka
razstave in predsednica Likovne sekcije
Mavrica.
Na domačiji Pr Brišn´k ‒ ART house – pa je
zanimiva razstava slik Bee De Cecco z
naslovom Zapis svetlobe in domačinke Ine, ki
ob svojem predvajanju glasbenega spota
premišljeno razstavlja slike, fotografije, stare
predmete, mandale …
Naše druženje smo
nadaljevali pri Slaviju,
kjer smo si ob okusni
malici, klepetanju in
priložnostnem
programu
pripravili
novoletni zaključek. Ob
prejetih
darilcih
Božičkov smo si še
voščili in nazdravili na
prihajajoče leto.

Obvestilo upokojencem
Društvo upokojencev Tabor obvešča vse člane, da se bo članarina za leto 2018
pobirala v društveni pisarni v prvi polovici februarja, in sicer:
- v nedeljo, 4. 2. 2018, od 8.00 do 11.00 ter
- v nedeljo, 11. 2. 2018, od 8.00 do 11.00.
Letna članarina znaša 8 € ter za vzajemno samopomoč 12 €.
Vabljeni vsi zvesti člani DU Tabor ter prisrčna dobrodošlica novim članom.

Srečno do prihodnjič!
Društvo upokojencev Tabor

Kuharski mojster Rozi
Za nami je najlepši mesec v letu – mesec
pričakovanja praznikov, okusnih dobrot,
prijaznih besed in voščil ter daril, ki jih
prinašajo
trije
dobri
decembrski
možje. Prvi decembrski mož sveti
Miklavž goduje 6. decembra. Na
predvečer svojega godu hodi s svojim
spremstvom, angeli in parkeljni, od hiše
do hiše in prinaša pridnim otrokom darila,
porednim pa šibe. Sveti Miklavž se je 5.
decembra 2017 ustavil tudi v Domu
krajanov Tabor in taborske otroke
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prijazno nagovoril, z njimi zmolil in jih obdaril s sladkimi dobrotami izpod rok članic Društva žena in deklet Tabor. Pred
prihodom svetega Miklavža pa so tudi letos člani Dramske sekcije Teloh zaigrali pravljico. Tokrat niso igrali o Sapramiški,
Zvezdici Zaspanki, Zverjascu ali Muci Copatarici, ampak so pripravili pravljico o kuharskem mojstru Roziju, ki jo je
napisala in režirala Tanja Kastelic. Zgodbo, kako je kuharski mojster Rozi (Tomaž Aubreht) v družbi kuharja Filipa
Luštreka (Matej Demšar) pripravljal kosilo za svojo prijateljico pikapolonico Marto (Jana Sotlar), modnega fotografa
čmrlja Emila (Matjaž Ošlak) in slavno ocenjevalko jedi pikapolonico Piko Pok iz Pariza (Anja Mlakar), sta pripovedovali
mušnici (Mateja Jezernik in Klavdija Bastl Enci). Da pa so lahko otroci začutili pravi pridih Francije, je pravljico popestrila
pristna francoska glasba, ki jo je vrtela Mateja Rednak, za prisrčno Rozijevo hiško je poskrbela Ina Gržina, za izvrstne
kostume pa gospa Joža Mlakar.
V spominu nam bo ostalo še eno prijetno miklavževanje, tokrat s pravljico Kuharski mojster Rozi, ki je že deseta
pripravljena pravljica s strani članov Dramske sekcije Teloh in Tanje Kastelic ob vsakoletnem obisku dobrega
decembrskega moža.
Tanja Kastelic

Iz domače župnije
Obnavljamo notranjost cerkve sv. Radegunde v Kapli
Sv. Radegunda Turinška – kraljica in redovnica,
goduje 13. avgusta. Njeno ime pomeni »svetovalka v boju«. Rodila se je leta 518 v Thuringenu v Nemčiji kot hči
turinškega kralja Bertaharja. V razdorih med sorodniki in vojnih nemirih je izgubila vse domače razen najmlajšega brata in
skupaj z njim pristala na stričevem gradu. Tu jo je našel merovinški kralj Klotar, ki je skupaj s kraljem Teuderikom vdrl v
Turingijo in jo opustošil. Radegunda in njen brat sta bila zajeta kot vojna ujetnika in talca. Kralj Klotar je Radegundo
odpeljal na svoje posestvo Athies, kjer naj bi se učila za bodočo kraljico. Tu se je seznanila s krščanstvom, ki jo je
popolnoma prevzelo. Študirala je latinščino in grščino, brala Sveto pismo in spise cerkvenih očetov. Ko je dopolnila
devetnajst let, jo je kralj Klotar prisilil v poroko z njim. Tako je prišla na dvor največjega nasilneža med Merovingi, ki je
moril brez vsake slabe vesti. Deset let je preživela v zakonu, ki zanjo ni bil srečen. Večkrat je poskušala pobegniti, a
neuspešno. Kralj ji je sicer podarjal posestva, jo zasipal z razkošnimi darovi, a je šel tudi tako daleč, da je dal umoriti
njenega edinega preživelega brata. Po tem dogodku je pobegnila v Noyon. V stiski je prisilila tamkajšnjega škofa, da jo je
posvetil Bogu in jo tako rešil pred pobesnelim kraljem.
Odslej je živela življenje skrajno ubožne, preproste redovnice. Skrbela je za bolnike in revnim razdala vse svoje imetje.
Umrla je 13. avgusta leta 587. Radegundin grob v Poitiersu v Franciji je še danes priljubljena božja pot.
Sv. Radegunda je zavetnica mesta Poitiers, lončarjev in tkalcev, priprošnjica proti otroški vročici, gobavosti, ranam na
želodcu in garjam ter proti vodnim nevarnostim.
Njej v čast so v Kapli pozidali cerkev,
ki se prvič omenja leta 1412. V njenem današnjem glavnem oltarju, ki je bil izdelan leta 1869 in
je v neorenesančnem slogu, v sredini stoji kip sv. Radegunde. Ob njej sta na levi kip sv. Martina
in na desni kip sv. Nikolaja. Stranski oltar na levi strani je posvečen Marijini smrti, kar je
redkost med cerkvami na Slovenskem. V glavni niši je prikazana mrtva Marija z apostoli, nad
glavno nišo pa Marijino vnebovzetje. Ob strani stojita na levi kip sv. Apolonije in na desni kip
sv. Lucije. Desni stranski oltar je posvečen sv. Valentinu. Ob straneh ga spremljata kipa sv.
Janeza Nepomuka in sv. Frančiška Ksaverja. Nad glavno nišo je prikazan Bog Oče Nebeški.
Oba stranska oltarja je leta 1870 izdelal Franc Ksaver Zajec.
V cerkvi sta tudi sliki Srca Jezusovega in Marijinega, narejeni v tehniki olje na platno. Verjetno
sta preneseni iz farne cerkve sv. Jurija v Taboru. V cerkvi je tudi prižnica iz leta 1869. Današnjo
obliko je cerkev sv. Radegunde dobila leta 1868, za časa župnika Globočnika (1805‒1892), ki je v naši župniji župnikoval
v letih od 1854 do svoje smrti.
Okoli cerkve je bilo nekdaj pokopališče, o katerem danes ni nobene sledi. Je pa še danes okrog cerkve kamnito obzidje. Ali
je obdajalo samo pokopališče ali je služilo še v kakšen drug namen ni znano.
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V času, ko so prenavljali in na novo zidali župnijsko cerkev sv. Jurija (1899‒1901), je imela podružnica sv. Radegunde
vlogo župnijske cerkve.
Leta 1980 je cerkev v Kapli dobila obnovljeno fasado, nov zvonik, novo ostrešje in bakreno kritino, leta 1991 pa še obnovo
celotne strehe z bobrovcem ter bakreno pločevino. Takrat so bila obnovljena tudi barvna okna. Pred desetimi leti je cerkev
dobila tudi lepe, nove, lesene klopi. Natančneje, blagoslovljene so bile na velikonočni ponedeljek 2008.
V letu 2016 smo pričeli z obnovo
notranjosti cerkve.
Obnova se je nadaljevala še vse leto 2017 in
upamo, da bo v letu 2018 zaključena. Najprej
smo odstranili propadajoče vlažne omete,
naredili novo zaščito pred vlago, v celoti je
narejena nova električna napeljava. Večina
teh del je bila opravljena s prostovoljnim
delom članov župnijskega gospodarskega
sveta in drugih prostovoljcev. Tudi nov
oplesk je že narejen. Glavni oltar pa je tik
pred dokončno obnovo. V celoti bosta
obnovljena tudi oba stranska oltarja.
Posebna pozornost je namenjena obnovi
oziroma renoviranju in zaščiti oltarnih kipov. Na prvem mestu je to seveda kip sv. Radegunde, ob njej pa tudi vsi ostali: sv.
Martin, sv. Nikolaj, sv. Apolonija in sv. Lucija ter sv. Valentin, sv. Janez Nepomuk in sv. Frančišek Ksaver. Restavriranje
in obnova kipov je poseben izziv za restavratorja in za nas, farane.
Restavrator pokaže svojo umetniško veličino,
farani pa finančno moč in radodarnost.
Že stara navada je, da se pri restavriranju kipov iščejo botri kipa.
Boter kipa je tisti, ki plača njegovo restavriranje. Za dva oltarna kipa (sv. Martin in sv. Nikolaj) sta se botra že javila. Ostali
kipi na botrstvo še čakajo. Za botra kipu se lahko poveže več darovalcev.
Povsem obnovljen je že križev pot. Leta 1858 ga je naslikal Josef Kastner. Tudi ta je bil ob prenovi in razširitvi farne
cerkve v Taboru, prenesen v cerkev sv. Radegunde. Boter ste lahko tudi posamezni sliki postaje križevega pota.
Pripravljenost botrstvu javite župniku g. Martinu Cirarju, lahko pa tudi našemu duhovnemu pomočniku dr. Pirnatu ali
članom župnijskega gospodarskega sveta. Vsi vas bodo veseli.
Pri obnovi notranjosti cerkve je potrebno upoštevati smernice spomeniškega varstva, kar včasih povzroča napetosti in
dodatne stroške.
Zagotovo je obnova notranjosti podružnične cerkve v Kapli za našo župnijo velik dogodek, tako glede vzdrževanja naše
kulturne dediščine povezane s krščanstvom kot tudi finančni zalogaj. Obnova notranjosti cerkve sv. Radegunde v Kapli ima
tudi poseben simbolni pomen. Spominjala nas bo na slovesnost nove maše našega farana Matica Lesjaka.
Februar 2018, v Župniji sv. Jurij ob Taboru
- v petek, 2. februarja, je praznik Jezusovega darovanja, ljudsko »svečnica«. Po tem prazniku bomo v cerkvi pospravili
jaslice. Do tega dne pa jih lahko še pogledate in v njih počastite Sveto družino (Jezus, Marija in Jožef),
- v sredo, 14. februarja, je začetek svetega postnega časa 2018, časa, ko se kristjani še posebej trudimo premagovati svoje
slabosti in delati dobro. Z odrekanjem razvadam krepimo svojo duhovno moč in vero,
- letošnji postni čas bo v naši župniji posebej zaznamovan z župnijskim misijonom kot duhovno pripravo na praznik velike
noči in novo mašo. Misijon bo v času od 16. do 25. marca. Vodil ga bo kapucin brat Primož Kovač. Mesec februar bo tako
mesec priprave na misijon in molitve za njegov uspeh. Vabljeni k molitvi in še posebej vabljeni k udeležbi na misijonu.
Vida Slakan
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Fotokotiček
PGD OJSTRIŠKA VAS – TABOR V 2017

Po poteh in spominih
Korenine dr. Antona Schwaba
Letos mineva 150 let od rojstva in 80 let od smrti dr. Antona Schwaba, skladatelja, zdravnika, zobozdravnika, šahista.
Rodil se je 7. januarja 1868 v usnjarski družini v Preboldu, njegova mati Frančiška Šmon pa se je rodila v Ojstriški vasi. Po
zapisu na družinskem grobu, na katerem piše: »Počivajte blago, mati,« gre sklepati, da je umrla leta 1914 v Preboldu.
Morda kdo ve, kje v Ojstriški vasi se je rodila?
Anton Schwab, ki je ustvarjal tudi pod psevdonimom Anton Vranski, je maturiral v Celju,
študiral pa medicino in kasneje stomatologijo v Gradcu. Prvo službo krajevnega zdravnika
in zobozdravnika je opravljal na Vranskem. V Schwentnerjevi hiši je predaval o takrat zelo
prisotnem alkoholizmu (v tistih časih se je med ljudmi slišalo, da so na veselicah v Thinu
možje spili 400 litrov žganja in le dva litra vina) ter o higieni in negi zob, skupno je
organiziral kar 500 poljudnih zdravstvenih predavanj, bil je uspešen tudi pri nekaterih
zobozdravstvenih iznajdbah ter zdravljenju davice, črnih koz, tifusa.
Na Vranskem je ustanovil pevski zbor, ki je vadil v hotelu Slovan, in igralsko skupino. V
času službovanja na Vranskem, kjer je deloval sedem let, je stanoval v takrat ugledni hiši
Schauer (kasneje sirotišnica) v Brodeh. Na Vranskem je uglasbil pesem Zdrava Marija na
besedilo Frana Ksaverja Meška, ki je bila leta 1905 natisnjena v Novih akordih. Prvo verzijo te pesmi sta v vranski cerkvi
zapela g. Lokar in ga. Posk. Pesem sta na koncertih izvajali Mariborska in Ljubljanska matica na Češkem, Poljskem,
Tirolskem, v Švici in Franciji. V Parizu so na koncertu ob Napoleonovi grobnici morali v prisotnosti ganjenega pariškega
poveljnika Gourauda in njegovih generalov pesem celo ponavljati. Posebno priljubljena je postala, ko jo je pariško podjetje
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posnelo za zvočni film in ga predvajalo po francoskih in evropskih kinematografih. Na gramofonsko ploščo jo je posnel
znanstveni inštitut pariške univerze, v superlativih pa je o skladbi pisal časopis Figaro.
Dr. Schwab je ustvaril preko sto skladb, komponiral za moški in mešani pevski zbor na besedila pesnikov Gregorčiča (9),
Župančiča (14), Resmana (9), Gorinškove (4), Ksaverja Meška (2), Ketteja, Golarja (2). V Celju, kjer je delal kot zdravnik
in zobozdravnik, je bil tudi zborovodja Celjskega pevskega društva in zbora Oljka, ker pa ni bil šolan glasbenik, se je
veliko učil od Benjamina in Josipa Ipavca. Med prvo svetovno vojno je bil sanitetni poročnik v avstro-ogrski uniformi. V
kmetijski šoli v Šentjurju je do konca prve svetovne vojne oskrboval in operiral ranjence celjskega pešpolka, ki je sprva štel
1800 vojakov, vrnilo pa se jih je zgolj 115. Njegova strast je bil tudi šah, a igre ni le igral, ampak je reševal in objavljal
šahovske probleme.
Ta plodovit potomec naših krajev je umrl je 29. junija 1938 v starosti 70 let.
Po različnih virih povzel
Miha Kokole

Zgodilo se bo
LIKOVNA SEKCIJA
»MAVRICA« KD IVAN
CANKAR TABOR
VABI

NA SLIKARSKO
DELAVNICO ZA
NAJMLAJŠE OD 7. LETA
DALJE.

DELAVNICA BO POTEKALA
ENKRAT TEDENSKO, IN
SICER OB SOBOTAH OD 9.3O
DO 11. URE DOPOLDAN V
DRUŠTVENEM PROSTORU
DOMA KRAJANOV TABOR.
SLIKARSKI MATERIAL
DOBIJO USTVARJALCI NA
DELAVNICI.
POSKRBETI JE POTREBNO LE
ZA ZAŠČITNO MAJČKO.
DELALI BOMO Z
AKVARELNIMI BARVAMI ‒
″VODENKE″.
P R I J A V E: Julija JUHART,
068 146 126 do petka 9.
februarja 2018
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Začetni tečaj
biodinamike
Izobraževanje bo potekalo
ob sobotah od 16. do
18.30 v sejni sobi Občine
Tabor.
1) 10. februar 2018: Kratka
predstavitev Rudolfa
Steinerja, antropozofije
in biodinamike; štiridelnost
človeka in narave;
2) 17. februar 2018:
Kozmični ritmi in delo v
skladu z njimi; uporaba
setvenega priročnika;
3) 3. marec 2018: Semena;
biodinamični preparati;
4) 10. marec 2018: Kompost,
kolobar, pleveli in
škodljivci.
Predavali bosta Majda in
Katja Temnik, članici Ajda
Štajerska. Cena posameznega
predavanja je 10 evrov po
osebi (5 evrov za člane Ajda
Štajerska). Lahko se udeležite
tudi posameznega predavanja.
Informacije:
ajda.stajeska@gmail.com.
Lepo vabljeni!
Damijana Lukman

Oglasi
NAPOVEDNIK DOGODKOV V OBČINI VRANSKO – FEBRUAR 2018
DATUM
2.‒20. 2.
2018
3. 2. 2018
5.00
4. 2. 2018
11.00
6. 2. 2018
10.00
6. 2. 2018

PRIREDITEV

ENODNEVNI SMUČARSKI IZLET V
TURRACHER HÖHE

KRAJ
Občinska knjižnica
Vransko
odhod izpred športne
dvorane

PREVZEM PUSTNE OBLASTI

pred občinsko stavbo

BUKVARNA

BRALNO DRUŽENJE Z
OSKRBOVANCI DOMA
ŠOLSKA PROSLAVA OB

Naš dom
Športna dvorana Vransko

ORGANIZATOR
Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)
ZKTŠ Vransko
(041 238 749)
Klub mladih Vransko
(040 339 977)
Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)
OŠ Vransko-Tabor
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7. 2. 2018
18.00

SLOVENSKEM KULTURNEM
PRAZNIKU
PROSLAVA OB
SLOVENSKEM KULTURNEM
PRAZNIKU

(03 703 23 70)

Kulturni dom Vransko

10. 2. 2018
14.00

VRANSKI PUSTNI KARNEVAL

trg Vranskega

13. 2. 2018
17.00

LITERARNI VEČER Z GOJCEM

Kulturni dom Vransko

17. 2. 2018
10.00
17. 2. 2018
19.30
20. 2. 2018
10.00
20. 2. 2018
18.00

Otroški abonma
PIKA NOGAVIČKA IN GUSAR VAL –
POTOVANJE NA OTOK ZAKLADOV
Gledališki abonma
NA ODPRTEM MORJU
BRALNO DRUŽENJE Z
OSKRBOVANCI DOMA
PRAVLJIČNA URA S
POUSTVARJANJEM

Kulturni dom Vransko
Kulturni dom Vransko
Naš dom
Občinska knjižnica
Vransko

Občina Vransko
(03 703 28 00)
Klub mladih Vransko
(040 339 977)
Osnovna šola Vransko Tabor
(03 703 23 70)
ZKTŠ Vransko
(031 210 298)
ZKTŠ Vransko
(031 210 298)
Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)
Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)

Poslovili so se

Čestitke
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Ob Prešernovem dnevu, slovenskem kulturnem prazniku,
vsem občankam in občanom čestitamo
ter želimo ponosno ohranjanje in ustvarjanje kulturnih dosežkov.
župan, občinski svet, občinska uprava in uredniški odbor

... in še modrosti naših babic
 Če pregorko je svečana, v aprilu počiva še brana. 
 Jasen in sončen svečnice dan (2. 2.), ženam obeta dobro za lan. 
 Če sv. Matije (24. 2.) dan zmrzuje, še štirideset dni mraz prerokuje. 

Koledar dogodkov in prireditev – januar in februar 2018
DATUM

URA

PRIREDITEV / DOGODEK

KJE

TOREK,
30. 1.

18.00

PRAVLJIČNA URICA
S POUSTVARJANJEM

Občinska knjižnica
Tabor

SREDA,
7. 2.

9.00‒10.00

SREDA,
7. 2.

18.00

SOBOTA,
10. 2.

8.00‒13.00

SOBOTA,
10. 2.

16.00‒18.30

SOBOTA,
10. 2.

20.00

NEDELJA,
11. 2.

15.00

PETEK,
16. 2.

18.00

SOBOTA,
17. 2.

16.00‒18.30

SOBOTA,
24. 2.

10.00

TOREK,
27. 2.

18.00

KROŽEK
BIODINAMIČNO
KMETOVANJE
OBČINSKA PROSLAVA OB
SLOVENSKEM KULTURNEM
PRAZNIKU

Občina Tabor,
sejna soba

ORGANIZATOR
Medobč. spl. knjižnica
Žalec
(03 712 12 52)
Kmetijsko gozdarski
zavod, Izpostava Žalec
(041 498 266)

Dom krajanov Tabor

KD Ivan Cankar Tabor
(051 234 575)

SEJEM STARODOBNIKOV,
DELOV IN OPREME

Inotrak, d. o. o.
Kapla 16

Steyr klub
Savinjske doline
(041 620 270)

ZAČETNI TEČAJ
BIODINAMIKE
ŠTIRIDELNOST ČLOVEKA IN
NARAVE

Občina Tabor,
sejna soba

Ajda Štajerska
(051 394 494)

19. VALENTINOV PLES

Dom krajanov Tabor

Društvo podeželske
mladine Tabor
(031 588 791)
Turistično društvo Tabor
(041 515 988)

OTROŠKA MAŠKARADA

Dom krajanov Tabor

PREDAVANJE
PRANOTERAPEVTA
TOMISLAVA BRUMCA
ZAČETNI TEČAJ
BIODINAMIKE
KOZMIČNI RITMI IN
UPORABA SETVENEGA
PRIROČNIKA
PREDAVANJE
KOLOBARJENJE IN
OBDELAVA TAL

Občina Tabor,
sejna soba

Damijana Lukman
(031 328 990)

Občina Tabor,
sejna soba

Ajda Štajerska
(051 394 494)

Občina Tabor,
sejna soba

Ajda Štajerska
(051 394 494)

PRAVLJIČNA URICA
S POUSTVARJANJEM

Občinska knjižnica
Tabor

Medobč. spl. knjižnica
Žalec
(03 712 12 52)
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Občni zbori društev Občine Tabor 2018
DATUM

URA

DRUŠTVO
JANUAR

SOBOTA,
20. 1.

19.00

PGD LOKE

PROSTOR

KONTAKT

Gasilski dom Loke

041 388 934

PGD KAPLA - PONDOR

Gasilski dom Kapla

040 645 889

DRUŠTVO PODEŽELSKE
MLADINE TABOR
DRUŠTVO ZA ŠP. REK. IN
TEL.VZG. PARTIZAN
STEYR KLUB SAVINJSKE
DOLINE
ČEBELARSKO DRUŠTVO
TABOR
TURISTIČNO DRUŠTVO
TABOR
MAREC
PLANINSKO DRUŠTVO
TABOR
PGD OJSTRIŠKA VAS TABOR
DRUŠTVO UPOKOJENCEV
TABOR

društveni prostori Doma
krajanov
društveni prostori Doma
krajanov
kmetija Povše
Podlog/Šempeter
društveni prostori Doma
krajanov
društveni prostori Doma
krajanov

FEBRUAR
SOBOTA,
3. 2.
PETEK,
16. 2.
SOBOTA,
17. 2.
SOBOTA,
17. 2.
NEDELJA,
18. 2.
ĆETRTEK,
22. 2.
PETEK,
2. 3.
SOBOTA,
3. 3.
NEDELJA,
4. 3.
PETEK,
9. 3.
PONEDELJEK,
12. 3.
SOBOTA,
17. 3.
NEDELJA,
18. 3.
SOBOTA,
24. 3.
SOBOTA,
24. 3.

19.00
20.00
19.00
19.00
10.00
19.00

19.00
19.00
10.00

070 321 516
031 474 653
041 620 270
041 289 818
041 515 988

društveni prostori Doma
krajanov
Gasilski dom Ojstriška
vas
telovadnica Doma
krajanov
društveni prostori Doma
krajanov

21.00

PEVSKO DRUŠTVO TABOR

19.00

TURISTIČNO DRUŠTVO
GUŠT

19.00

KD IVAN CANKAR TABOR

09.00

ZBZV NOB – KO TABOR

19.00

DRUŠTVO ŽENA IN DEKLET
OBČINE TABOR

društveni prostori Doma
krajanov
društveni prostori Doma
krajanov
društveni prostori Doma
krajanov

19.00

LOVSKA DRUŽINA TABOR

Lovska koča

031 604 429
041 663 681
031 426 461
041 657 580

Kmetija Laznik

041 543 396
051 234 575
040 502 954
031 762 324
041 335 274

»Če hočeš hiteti, pojdi sam, če hočeš priti daleč, pojdi v skupini.«
(Afriški pregovor)
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.obcinatabor.si.
Naklada: 580 izvodov – BREZPLAČNO. Tisk: Tiskarna Koštomaj, d. o. o.
Fotografije v tokratni izdaji Novic: Občina Tabor, internet, družina Pustoslemšek,
Vrtec Tabor, POŠ Tabor, GZ Žalec, MSK Žalec, ŠD Partizan Tabor, Dramska
sekcija Teloh, DU Tabor, Miha Drolc, Darko Naraglav.

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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