Pozdrav urednice izpod Krvavice
Mesec november ali listopad nam je prinesel nadpovprečno visoke temperature. Sončni žarki so nas razvajali
in vabili, da bi čimveč časa preživeli zunaj. Nekateri so dejali, kar tako še naprej, nekateri, predvsem pa
otroci, pa že komaj čakajo, da bodo zagledali prve snežinke in s tem biserno belino snega, ki bo prava
poslastica za zimske radosti, kot so sankanje, smučanje ali kepanje. S čarobnostjo snežink pa so povezani
tudi dobri možje. Prvi sveti Miklavž nas bo obiskal že prav kmalu v spremstvu angelov in parkljev. Sveti
Miklavž nas vse skupaj uči, da bodimo dobri in velikodušni. Več o njegovem prihodu boste prebrali v
nadaljevanju.
Alenka Kreča Šmid, odgovorna urednica

Iz županovega kabineta
Proračun za leto 2016
Na 10. seji OS 23. 11. 2015 bomo pričeli obravnavati osnutek proračuna naše lokalne skupnosti za leto 2016. Proračun bo
vreden okrog 1,5 mio evrov in mora pokriti tudi znaten del zapadlih zakonskih in investicijskih obveznosti do porabnikov
in izvajalcev iz preteklih obdobij. Po rokovniku bo nato obravnavan na vseh odborih in po uskladitvah sprejet na 11. seji
OS v decembru.
Pogajanja z vlado glede povprečnine so bila neuspešna. Za prihodnji dve leti je ukinjena tudi finančna izravnava občinam,
kar je dodaten udarec naši lokalni skupnosti.
V oktobru smo imeli uspešen sestanek na Skladu kmetijskih zemljišč v Ljubljani in z direktorico sklada sklenili dogovor,
da se stavbna pravica za gozd, po katerem poteka trasa ceste Tabor–Vinogradi, spremeni z aneksom pogodbe v najem
gozda. S tem se letna najemnina z več kot pet tisoč evrov zniža na manj kot dvesto evrov letno. Aneks za leto 2015 je
podpisan. Za naslednja leta pa bomo postopek takoj sprožili. Da se tega stroška izognemo, bo potrebno dopolniti OPN.
Želim vam čim več prazničnih, čarobnih in nepozabnih dogodkov v prihajočem decembru!
Župan Tone Grobler

1

Občinska uprava sporoča in obvešča
November na komunalnem področju
V mesecu novembru smo uspešno zaključili zamenjavo starih potratnih svetilk javne
razsvetljave na celotnem območju Občine Tabor. Ocenjujemo, da se bo investicija s
prihrankom električne energije povrnila že v 2–3 letih. Dela je izvajalo domače
podjetje EGIS, d. o. o.
Ravno tako smo uspešno zaključili sanacijo ceste Loke–Veteršek–Krvavičnik ter
poleg nje tudi manjša vzdrževalna dela na nekaterih najbolj potrebnih odsekih
občinskih makadamskih cest. Zavedamo se, da je še nekaj odsekov zelo potrebnih
sanacije, ampak v tem obdobju smo maksimalno napeli vse moči tako, da
nadaljevanje vzdrževalnih del pričakujemo spomladi po končani zimi. Dela je izvajalo podjetje Grametpromet, d. o. o., iz
Griž, ki je bilo izbrano na javnem razpisu.
Zaključena so tudi dela na gozdnih cestah v Občini Tabor, ki so bila določena v sodelovanju s celjsko enoto Zavoda za
gozdove, izvajalo pa jih je na javnem razpisu najbolj ugodno podjetje Sašo Cizej, s. p.
V mesecu novembru smo na javno kanalizacijsko omrežje priključili tudi MKČN OŠ Tabor, kar
je pomembno za nemoteno delovanje kanalizacijskega sistema pri vrtcu in OŠ Tabor ter
predvsem za izpolnjevanje ciljev 5. javnega razpisa. Za pomoč in predvsem razumevanje pri
izvedbi projekta se iskreno zahvaljujemo osebju Vrtca Tabor, ki je v tem času moralo prilagoditi
aktivnosti v vrtcu, še posebej pa se zahvaljujemo sosedom, družini Lukman za soglasje in
nesebično sodelovanje pri izvedbi trase tlačnega voda. Dela je izvajalo podjetje RGD-E, d. o. o.,
iz Trbovelj.
Simon Jan

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!
Vaša pravna klinika
Na navedeno telefonsko številko in e-naslov miha.centrih@pravnaklinika.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.
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Prejeli smo
Zahvala
Z globoko hvaležnostjo se vsem in vsakemu posebej, ki ste mi kakorkoli pomagali pri odpravljanju posledic požara na
Ribniku pri Lisjaku, še enkrat najlepše zahvaljujem. Na tem mestu pa bi se še posebej radi zahvalili našemu županu,
gospodu Antonu Groblerju, ter predstavnikom SLS, ki so mi pomagali s finančnimi prispevki.
Dobro se z dobrim vrača.
Matjaž Lesjak

Taborčani uspešno na tekmovanjih
Taborčani skupaj z ostalimi člani Taekwon-Do kluba Sun Braslovče
nadaljujejo uspešne nastope na tekmovanjih. Med 17. 10. in 18. 10. 2015 so
se člani kluba skupaj s še nekaterimi člani velenjskega in zreškega kluba
odpravili na mednarodno odprto prvenstvo v Taekwon-Do-ju MORAVIA
OPEN 2015 v češkem mestu Ostrava. Izjemno uspešen nastop braslovškega
kluba so dopolnili tudi Ana Mešič s tretjim mestom v formah in drugim
mestom v borbah, Ema Mešič s tretjim mestom v formah in drugim mestom v
borbah ter Andrej Vertovšek s tretjim mestom v borbah. Naslednje tekmovanje SERBIA OPEN 2015 je potekalo 7. 11.
2015 v mestu Kula v Srbiji, kjer je Ana Mešič osvojila prvo mesto v formah,
Ema Mešič pa v dveh kategorijah eno prvo in eno drugo mesto v borbah ter
drugo mesto v formah.
Na še enem izjemno močnem odprtem prvenstvu v mestu Blagoevgrad v
Bolgariji pa je Sabina Bec kljub zelo dobri borbi izgubila v finalu proti
domači favoritinji, a kljub temu osvojila odlično drugo mesto. Sabina 21.
11. 2015 odhaja na Svetovno prvenstvo v Kickboxingu, ki se bo odvijalo na
Irskem, Ema, Ana, Andrej in drugi Taborčani pa se skupaj z ostalimi člani kluba intenzivno pripravljajo na Državno
prvenstvo 2015, ki bo 28. 11. 2015 potekalo v Velenju.
TKD klub Sun Braslovče

10. obletnica Našega doma
Skozi vidike karitativnega poslanstva, ob izdatni podpori
lokalne skupnosti ter v skladu s strategijo varstva
starejših smo se pred leti odločili, da bomo na Vranskem
razvijali obstoječe in uvajali nove socialno varstvene
programe, namenjene medgeneracijskemu sodelovanju in
starejšim.
Majhnosti Našega doma so se tisti pogumni
posamezniki in Župnija Vransko, ki so si na
začetku novega tisočletja dovolili razmišljati o ideji
izgradnje doma starejših, dobro zavedali. Danes se
majhnosti dobro zavedamo zaposleni v zavodu in tudi
nam ne manjka poguma, vendar je hitro, prehitro minilo
celo desetletje.
Zdi se mi, da že vsa leta gradimo. Tudi v tem letu smo
gradili in zgradili ogrevano nadzemno povezavo doma in
depandanse. Takrat, kadar ne gradimo hiš, pa gradimo
odnose in pletemo nevidne niti ljubezni do bližnjega.

V mesecu novembru 2005 smo sklenili pogodbe o
zaposlitvi prvi zaposleni, 22. decembra leta 2005 je Naš
dom sprejel prve stanovalce in od takrat dalje se naša
vrata niso več zaprla.
10. obletnico blagoslova ter sprejema prvih stanovalcev
želimo obeležiti tudi širše. Izdali bomo bilten, ki ga bodo
prejela vsa gospodinjstva na Vranskem in okolici. V
goste vabimo vse regijske aktive direktorjev, vodij
zdravstvene nege, delovnih terapevtov, vodij kuhinj in
fizioterapevtov, ki delujejo po drugih domovih za
starejše.
Sredstva, ki bi jih sicer porabili za krovno prireditev ob
obletnici pa bomo raje namenili v dobrodelni namen in
tako družini in posamezniku olajšali življenje.
V času od 7. do 12. decembra bomo za vas pripravili
teden odprtih vrat. Vabimo vas, da se nam na aktivnostih
pridružite!
Mojca Hrastnik, direktorica
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TEDEN ODPRTIH VRAT NAŠEGA DOMA
ob 10. obletnici delovanja Zavoda sv. Rafaela Vransko
PONEDELJEK, 7. decembra:
10:00
Rehabilitacija starejše osebe po zlomu kolka
11:00
Voden ogled doma
15:00
Nastop ansambla Zaka' pa ne
TOREK, 8. decembra:
10:00
Predstavitev skupinske terapevtske vadbe s pripomočki
SREDA, 9. decembra:
13:00
Kreativna delavnica s Prostovoljčki – pisane rute in šali iz svile
11:00
Voden ogled doma
8:00 – 14:00
Brezplačna pedikura *
ČETRTEK, 10. decembra:
10:00
Učna delavnica Transfer s pomočjo posteljnega dvigala
15:00
Kuharska delavnica Priprava večerje za stanovalce
PETEK, 11. december:
10:00
Terapije z živalmi
11:00
Voden ogled doma
8:00 – 14:00
Brezplačna fen frizura

*

SOBOTA, 12. december:
17:00
Sv. maša za dobrotnike NAŠEGA DOMA
VABLJENI !
*

Prijave za brezplačno frizuro ali pedikuro sprejemamo na tel.: 040 212 095 do zapolnitve mest.

Ashrami v Indiji
Edinstvena pot doživetja Indije in vzhodne modrosti vodi skozi ashrame – posebna duhovna in družbena okolja. S temi
uvodnimi besedami je začel predavanje Ashrami v Indiji Danilo Jesenik.
Strokovnega potopisnega predavanja, ki smo ga v
ponedeljek, 9. 11. 2015, organizirali v Medobčinski splošni
knjižnici Žalec, se je udeležilo lepo število obiskovalcev, ki
jih Indija, skrivnostna in ekstremov polna dežela, še posebno
privlači. Zelo zgovoren o Indiji je naslednji citat Marka
Twaina: »Indija je zibelka človeške civilizacije, rojstni kraj
človeškega govora, mati zgodovine, stara mati legend,
prastara mati tradicije. Naši najvrednejši in najredkejši
materiali v zgodovini človeka so zaklenjeni v indijski
zakladnici.«
Domačin, Spodnjesavinjčan Danilo Jesenik je bil v sklopu
podiplomskega izobraževanja deset tednov v različnih
okoljih. Bil je med kristjani, hinduisti in tibetanskimi budisti.
Na jugu Indije je bival v ašramu Shantivanam. To je krščanski ašram, neke vrste samostan, duhovni tempelj, ampak
odprtega tipa. Ljudje se lahko gibajo svobodno, znotraj ašrama pa je zaželena tišina. Danilo Jesenik pravi, da v ašramu
človek ne more ubežati pred samim seboj, prej ali slej si se primoran soočiti s sabo.
Medobčinska splošna knjižnica Žalec
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Kdaj si moramo urediti stalno prebivališče?
Odkar obstaja človeštvo
se ljudje selimo iz
različnih
vzrokov,
največkrat zaradi želje po boljšem življenju. Selimo se
lahko dnevno, le za nekaj ur, ker odhajamo v drug kraj,
npr. na delo, v šolo, po opravkih, lahko pa se selimo oz.
naselimo za daljši čas ali za vedno. V Zakonu o prijavi
prebivališča je zapisano, da je stalno prebivališče naselje,
kjer se posameznik naseli z namenom, da v njem stalno
prebiva, ker je to naselje središče njegovih življenjskih
interesov.

V primeru tako imenovane e-prijave stalnega prebivališča
mora posameznik po elektronski poti poslati elektronsko
podpisan in izpolnjen obrazec za prijavo in skenirano
dokazilo o pravici do prebivanja na naslovu. Upravna
enota preveri identiteto posameznika na podlagi uradnih
evidenc, pravilnost naslova in ustreznost dokazil o pravici
do prebivanja na prijavljajočem naslovu. Po evidentiranju
prijave prebivališča upravna enota izda posamezniku
potrdilo o prijavi stalnega prebivališča ali ga pošlje po
redni pošti.

Stalno prebivališče smo po zakonu dolžni prijaviti, kadar
se v nekem naselju stalno naselimo ali spremenimo
naslov stanovanja. Da to storimo, imamo časa 8 dni po
naselitvi, tujci pa od vročitve dovoljenja za stalno
prebivanje. Posameznik si prijavo stalnega prebivališče
lahko uredi sam na katerikoli upravni enoti ali krajevnem
uradu na območju RS ali preko enotnega državnega
portala e-uprave s kvalificiranim digitalnim potrdilom.
Prijavo prebivališča posameznika lahko s pooblastilom
opravi tudi tretja oseba.

Urejanje prebivališča je brezplačno, je pa po spremembi
stalnega prebivališča potrebno menjati identifikacijske
dokumente, s čemer pa so povezani stroški. Novo osebno
izkaznico, potni list in vozniško dovoljenje si morate
urediti v roku 30 dni od nastale spremembe, novo
prometno dovoljenje pa v roku 15 dni od spremembe.
Sprememb stalnega prebivališča vam ni potrebno javiti
na Zavod za zdravstveno zavarovanje, Finančni upravi
RS, saj so spremembe evidentirane v Centralnem registru
prebivalstva, do katerega dostopajo navedeni organi,
morate pa spremembo javiti npr. banki, zavarovalnici.

Za posameznika, mlajšega od 18 let, ali posameznika, ki
ni poslovno sposoben, prijavo prebivališča opravijo starši
ali skrbniki oziroma tisti, pri katerih tak posameznik
stalno prebiva. Roditelj prijavi stalno prebivališče
novorojenčka z izpolnitvijo obrazca za prijavo stalnega
prebivališča v porodnišnici. Porodnišnica posreduje
obrazec upravni enoti, ki uredi prijavo stalnega
prebivališča. Prijava stalnega prebivališča velja od
datuma rojstva novorojenčka. Prijava prebivališča namreč
omogoča državi in njenim organom, da prek tega naslova
z vami vzdržujemo komunikacijo in zagotavljamo
izvrševanje vaših dolžnosti, vi pa lahko iz tega naslova
uresničujete določene pravice (volilna pravica, pravice iz
socialnega varstva, povračilo stroškov prevoza …).

V tej zvezi velja omeniti tudi obveznost posameznika, ki
namerava odpotovati z območja Republike Slovenije za
več kot tri mesece, ta mora svoj odhod prijaviti pristojni
upravni enoti preden odpotuje. Svojo vrnitev v Republiko
Slovenijo prijavi v osmih dneh po prihodu. Posameznik
se ob prijavi odhoda v tujino lahko odloči, ali bo obdržal
naslov stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, ali pa
se bo za stalno odselil v tujino. Če ste davčni zavezanec,
pa ste dolžni navedeno spremembo sporočiti tudi
Finančni upravi Republike Slovenije. Navedene
spremenjene okoliščine namreč lahko vplivajo na
rezidentski status posameznika za davčne namene. Za več
informacij vam svetujemo, da kontaktirate Finančno
upravo Republike Slovenije.

Kdor prijavlja stalno prebivališče osebno na upravni enoti
ali krajevnem uradu, mora priložiti veljaven osebni
dokument, opremljen s fotografijo, in dokazilo, da ima
pravico do prebivanja na naslovu, ki ga prijavlja. Kot
dokazilo, da ima pravico do prebivanja na naslovu, se
šteje dokazilo o lastništvu, najemna ali podnajema
pogodba ali pisno soglasje lastnika oziroma enega od
solastnikov
stanovanja
oziroma
upravljavca
nastanitvenega objekta, pri čemer soglasja lastnika ni
potrebno overiti. Če je nepremičnina, na naslovu katere
želi stranka prijaviti prebivališče, vpisana v register
prostorskih enot, ni treba dokazovati lastništva te
nepremičnine, saj te podatke pridobi upravna enota po
uradni dolžnosti. Če pa v registru prostorskih enot ni
naslova stavbe, na katerega se posameznik prijavlja, mora
ta ob prijavi poleg naslova stavbe navesti tudi številko
stavbe iz katastra stavb.

Naslov stalnega prebivališča je vezan na gospodinjstvo.
To je skupnost posameznikov, ki izjavijo, da stalno
prebivajo skupaj in skupaj porabljajo dohodke za
zagotavljanje osnovnih življenjskih potreb. Za
gospodinjstvo se šteje tudi posameznik, ki izjavi, da
prebiva sam v ločeni stanovanjski enoti, ali kot
podnajemnik v delu te enote in sam porablja odhodke za
zagotavljanje osnovnih življenjskih potreb. Zahtevo za
izdajo tovrstnega potrdila lahko upravičenec vloži na
katerikoli upravni enoti.
Na koncu, a ne nazadnje, želimo izpostaviti življenjske
situacije, povezane s stalnim prebivališčem, v kateri se
znajdejo lastniki nepremičnin. Kaj storiti, ko želijo osebo
odjaviti z naslova stalnega prebivališča, ker le-ta
dejansko ne živi več na tem naslovu, stalnega
prebivališča pa ni spremenila. V tovrstnih primerih
5

lastnikom nepremičnine svetujemo, da podajo na upravno
enoto, kjer ima oseba prijavljeno stalno prebivališče,
predlog za ugotavljanje dejanskega stalnega prebivališča
(vlogo najdete na spletni strani UE Žalec pod zavihkom
obrazci). Nakar upravna enota v postopku pozove
posameznika, da izpolni obveznost glede prijave stalnega
prebivališča. V primeru, da le-tega ne stori, upravna
enota pa ugotovi, da se je oseba preselila, ga na podlagi
dokončne odločbe prijavi na naslov, kjer oseba dejansko
živi.

V izogib morebitnim težavam predlagamo, da upoštevate
določbe, ki vam jih v zvezi s prijavno-odjavno
obveznostjo nalaga Zakon o prijavi prebivališča. Za
dodatne informacije smo na Upravni enoti Žalec
dosegljivi na tel. št. (03) 713 51 25 ali na e-naslov
ue.zalec@gov.si.
Simona Stanter, načelnica

Utrip domoznanstva: Medobčinsko društvo invalidov Žalec se predstavlja
Združeni narodi so oktobra 1992 z resolucijo razglasili 3.
december za mednarodni dan invalidov z namenom, da bi
v najširši družbi spodbudili boljše razumevanje
problematike, povezane z invalidnostjo, s temeljnimi
pravicami invalidov in z vključevanjem invalidov v
družbo. Pomembno je zavedanje, da je invalidna oseba
enakopravni in enakovredni člen družbe, ki lahko
prispeva svoje najboljše moči in bogati politično,
družbeno, gospodarsko in kulturno življenje. Na to smo
želeli opozoriti tudi v naši knjižnici, zato smo na
novembrskem Utripu domoznanstva, 2. novembra 2015,
gostili Medobčinsko društvo invalidov Žalec, ki v
letošnjem
letu
praznuje
45letnico svojega
delovanja in je
del
največje
slovenske
organizacije
v
Sloveniji – Zveze
delovnih invalidov v Sloveniji. V pogovoru, ki sta ga
vodili Karmen Kreže in Tanja Pilih, so predsednik
Medobčinskega društva invalidov Janez Meglič in
podpredsednici Angela Rebernik ter Alberta Podbregar
povedali mnogo zanimivega o zgodovini društva,
njegovem delovanju, poverjenikih, socialnih programih,
dobrodelnih koncertih in o športnem udejstvovanju
invalidov. Pri predstavitvi društva smo lahko videli, kako

pomembno delo opravljajo, še posebno njihovi
prostovoljci. Program so popestrili pevci Mešanega
pevskega zbora MDI Žalec pod vodstvom pevovodje
Vesne Turičnik Popovski. Obiskovalci so si lahko
ogledali tudi razstavo, na kateri je bilo prikazano
delovanje društva.
Začetek delovanja društva je bil že v letu 1968, ko se je
ustanovilo Medobčinsko društvo telesnih invalidov Celje.
V tem društvu je delovalo tudi Društvo invalidov –
podružnica Žalec, ki sta jo ustanovila Franc Lužnik in
Ivan Otavnik. Da bi pospešili reševanje problemov, so
leta 1970 ustanovili samostojno Društvo invalidov občine
Žalec. Leta 1998 se je društvo preimenovalo v
Medobčinsko društvo invalidov Žalec in od takrat
pokriva šest občin Spodnje Savinjske doline: Braslovče,
Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec. Danes šteje
1325 rednih članov invalidov in 495 podpornih članov.
Kot invalidska organizacija delovnih invalidov in oseb s
telesno okvaro so lahko ponosni na svoje delo in na
člane, ki so pripravljeni sooblikovati društvo.
Medobčinskemu društvu invalidov Žalec želimo pri
njihovem delovanju veliko uspeha in čim manj težav na
njihovi poti.
Avtor fotografije: Veni Ferant
Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Delovni posvet:
»Razvojni potenciali Savinjske doline na primeru industrijske konoplje«
Polzela, 29. oktober 2015
Na pobudo Ekoci (Eko civilna iniciativa Slovenije) je bil s sodelovanjem vseh šestih občin Spodnje
Savinjske doline in Razvojne agencije Savinje organiziran delovni posvet »Razvojni potenciali Savinjske
doline na primeru industrijske konoplje« z ogledom konopljarne v Taboru in Tovarne nogavic Polzela.
Udeleženci so preučili razvojne potenciale, ki jih nudi industrijska konoplja kot surovinska baza za izdelavo novih
inovativnih izdelkov, ki jih lahko ustvarimo na obstoječih resursih s čim manj vlaganji
in ob ustvarjanju novih delovnih mest v konopljini verigi pridelave in predelave.
Posveta so se udeležili župan Občine Polzela Jože Kužnik, podžupan Občine Polzela
Igor Pungartnik, podžupan Občine Tabor Ludvik Miklavc, vodja oddelka za
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kmetijstvo Občine Žalec Tilka Potočnik, direktor Razvojne agencije Savinja Stojan Praprotnik, predsednik uprave Tovarne
nogavic Polzela Marko Klemenčič z vodjo razvojnega oddelka tovarne Stanko Pfajfer, direktor Konopljarne Hannah Biz
Tomaž Sušnik, predstavnik podjetja Nivo Eko Jani Štusej, predstavnici Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec
Nataša Ferant in Barbara Čeh, koroški Slovenec Mirko Hudl – podjetnik in mentor za konopljo, somišljeniki Ekoci Irena
Rotar, Maja Klemen Cokan, Peter Čvan, Maruša Conič ter predstavniki medijev in
številni zainteresirani.

Foto: Mentor in strokovnjak za
konopljo koroški Slovenec iz Avstrije
g. Mirko Hudl pojasnjuje proces
predelave konoplje.

Po seznanitvi številnih dobrih lastnosti, ki jih daje rastlina industrijska konoplja
(semena in listje so uporabni v prehrani, steblo in korenine pa kot surovinska baza za
več tisoč izdelkov) smo opravili ogled predelave konoplje. Industrijska konoplja
zraste namreč popolnoma brez uporabe pesticidov ter kot rastlina obogati in zdravi
zemljo. V setvenem kolobarju daje dober pridelek ekološkim živilom. Uporabna je v
zdravstvu, kozmetiki, industriji, gradbeništvu in drugih panogah.

Udeleženci posveta so se seznanili s postopkom, kako nastane iz konopljine slame surovina za tekstil, za kar je
uporaben zgolj zunanji del stebla, notranji del stebla pa je med drugim
izvrstna surovina za gradbeni material.
Sledil je ogled Tovarne nogavic Polzela, kjer so si udeleženci ogledali
proces proizvodnje in veliko neizkoriščenih resursov, ki bi jih lahko
aktivirali na lokaciji Polzele. Predstavljen jim je bil tudi prvi prototip
konopljine nogavice. Zavedati se moramo pomena naravnih materialov za
zdravje tudi na področju tekstila. V Polzeli verjamejo, da lahko v
povezovanju z drugimi soudeleženci v slovenskem prostoru oživijo tudi
tekstilno industrijo (Mura, Mariborska tekstilna tovarna v stečaju … ).

Foto: Ogled Tovarne nogavic Polzela, kjer v
veliko priložnosti za nadgradnjo ter udeleženci s
prvim prototipom nogavice iz industrijske
konoplje.

Poudarek srečanja je bil na
proučitvi možnosti, kako na obstoječih resursih zagotoviti, da bi panoga
dajala nova delovna mesta na več področjih, povečala samooskrbo s
hrano ter Spodnjo Savinjsko dolino postavila kot vzgled sodobne
agronomije in z njo povezanih dejavnosti (v Savinjski dolini je na bivših
hmeljiščih in njivskih površinah zasajeno že veliko industrijske konoplje, v
sušilnicah hmelja se lahko z nadgradnjo suši tudi industrijska konoplja, v
Taboru je predelovalni obrat za predelavo konopljine slame, ki daje
surovinsko bazo za tekstil, gradbeno in tehnično industrijo, v Bio parku Nivo je postavljen testni objekt iz zidakov
konoplje ter potencial za predelana konopljina stebla v gradbene elemente).
Na voljo so še neizkoriščeni resursi in znanje, kjer bi z nadgradnjo lahko generirali dodatna delovna mesta (tkanje
konopljinega platna v Tekstilni tovarni Polzela) ter izdelavo drugih izdelkov.
Glede na to, da je v Sloveniji posajenih v letu 2015 že skoraj 600 ha industrijske konoplje pa obstaja tudi bojazen, da
lahko panoga zamre, če ne bo uporabljena tudi slama, saj je brez predelave konopljina slama težje razgradljiva, saj so
njena stebla izredno trdna.
Udeleženci posveta so bili enotnega mnenja, da so na tem področju veliki potenciali, ki bi jih lahko izkoristili za
generiranje delovnih mest. Osredotočiti se velja na samooskrbo s hrano, možnosti uporabe v tekstilni in gradbeni industriji,
vzpostavitev centra znanja in preučitev še številnih drugih možnosti.
V nadaljevanju je bil v četrtek, 12. novembra 2015, v Ekomuzeju hmeljarstva in pivovarstva Slovenije v Žalcu
organiziran širši posvet z naslovom »Preučitev razvojnih potencialov v Sloveniji, delovna mesta, ki jih gradi skupnost. Jih
znamo udejanjiti?«
Na posvetu je sodeloval tudi minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan in drugi predstavniki vlade
in stroke s katerimi smo skupaj poskušali najti potencial bio konoplje in možnosti ustvarjanja novih delovnih mest.
Irena Rotar, EKOCI
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Projekt ''Geografija Slovenije''
O projektu GEOSLO
GEOSLO oziroma Geografija Slovenije je projekt, s
katerim želimo širši slovenski javnosti (pa tudi tuji)
prikazati
vse
geografske
(tako
fizično
kot
družbenogeografske) značilnosti naše države, ki so jih
več desetletij raziskovali številni slovenski geografi,
njihove raziskave pa imamo danes na razpolago v
številčni strokovno-znanstveni in tudi poljudnoznanstveni
literaturi.

Projekt GEOSLO bo temeljil predvsem na internetnem
delu, v bližnji prihodnosti pa si želimo tudi družabnih
srečanj ter skupnih ekskurzij po celotni Sloveniji ter
seveda timskih raziskovanj. Panoge geografije, s katerimi
se bomo ukvarjali pri našem projektu so: fizična
geografija, kartografija, geografski informacijski sistemi,
ekološka geografija, družbena geografija ter regionalno in
prostorsko planiranje. Nabor vsebin je širok in pester,
zato vabimo vse, ki vas takšno delo zanima in veseli, k
sodelovanju. Za dober potek in uspeh projekta
potrebujemo več ljudi, ki so pripravljeni pridodati nekaj
svojega znanja (oziroma samo pomagati) ter žrtvovati
nekaj prostega časa. Za sodelovanje v projektu je
dobrodošlo vsaj osnovno znanje iz geografije, ni pa to
obveza.
Kot je že zgoraj napisano, bomo še najbolj veseli
študentov geografije in sorodnih ved ter diplomirancev in
magistrov, ki se bolj profesionalno ukvarjajo z

geografijo. Trenutno smo v timu štirje, ki smo s
projektom tudi začeli. Od samega začetka projekta se je
nekaj ljudi, ki bi radi oziroma bodo sodelovali že javilo.
Več o tem kako se prijaviti preberite spodaj.
Prvi slovenski geografski portal je tukaj
S 15. novembrom 2015 je na splet stopil prvi slovenski
geografski portal. Spletna stran je dosegljiva na naslovu
(http://www.geografijaslo.com/). Veseli bomo vašega
obiska.
Kako se prijaviti na projekt GEOSLO?
Za sodelovanje v projektu se lahko prijavite preko naše epošte (info@geografijaslo.com) in sicer tako, da napišete
vaše podatke: ime, priimek, vaše bivališče (ne domači
naslov ampak del Slovenije), vaša izobrazba (študent
geografije, diplomiranec, magister, ljubitelj geografije
itd.) ter geografsko področje, na katerem bi želeli
sodelovati (so našteta zgoraj v opisu projekta). Po
prejemu vaše prošnje boste v najkrajšem možnem času,
običajno v naslednjih 24 urah dobili odgovor. Hvala za
vašo odločitev, ne bo vam žal.
Kje vse nas najdete?
Poleg spletne strani (http://www.geografijaslo.com/) nas
najdete tudi na naslednjih straneh:
GEO REPORTER http://www.geografijaslo.com/georeporter/
FACEBOOK - https://www.facebook.com/geografijaslo
TWITTER - https://twitter.com/GeoSlovenija
GOOGLE PLUS https://plus.google.com/u/0/111542264371383082950
INSTAGRAM - https://instagram.com/geoslovenija/
Boštjan Kop, Katja Vidgaj, Kristijan Horvat in Mišel
Podgorski

8

Obiskala nas je štorklja
S privoljenjem srečnih mamic in ponosnih očkov razglašamo prihod novorojenčkov:

 19. oktobra se je rodil 52 cm velik in 3590 g težak deček Luka staršema Marti in Petru
Cafuta iz Lok.
 2. novembra se je rodil 48 cm velik in 3170 g težek deček Mark staršema Jerneji Zupančič
in Bojanu Čremožniku iz Kaple.
ISKRENE ČESTITKE OB VESELEM DOGODKU!
Vse starše vabimo, da nam podatke o novem rojstvu, ki jih bomo z veseljem objavili v naslednji
številki Novic, sporočite na e-poštni naslov: info@obcina-tabor.si.

Iz vrtca in šolskih klopi
Hvala, dobri sosedje …
V času jesenskih počitnic so se na vrtčevskem igrišču
izvajala dela za priključitev vrtca na javno
kanalizacijsko omrežje. Po načrtu naj bi kanalizacija
potekala po celem igrišču, kar bi pomenilo, da v teh
lepih jesenskih dneh igrišča ne bi mogli koristiti. Glede
te težave je vrtec obvestil Občino Tabor ter predlagal,
da bi kanalizacija potekala po zunanji strani igrišča. Na
tem mestu bi se rada zahvalila vrtčevskim sosedom,
gospe Damijani in gospodu Janku Lukmanu, ki sta se
strinjala, da izkop poteka po njihovem zemljišču. Tako
so se vsa dela izvedla, igrišče pa je še vedno polno
otroškega živžava.

Nebo nad vrtcem
Prijetno jesensko dopoldne je nebo nad vrtcem zavzelo
jadralno letalo na motorni pogon. Otroci so z navdušenjem
opazovali različne letalske akrobacije, si ogledali letalo in
aktivno sodelovali pri pogovoru. Za to presenečenje je
poskrbel gospod Alojz Weichard iz modelarske sekcije
Tabor.
Manica in Nives

Klavdija Konečnik

ž

Oktober – mesec požarne varnosti
V mesecu oktobru smo se v
Vrtcu Tabor seznanjali s
požarno varnostjo in delom
gasilca. Odvijalo se je mnogo
pestrih
in
zanimivih
dejavnosti.
Ustvarjali
in
izdelovali
smo
gasilske
avtomobile,
čelade,
cevi,
prepevali pesmice, plezali po
lestvi, gasili »požar« in še in
še. Naše igralnice so bile
gasilske postaje, kjer ni
manjkalo gasilskih vozil in
čisto pravih »mini« gasilcev.
Sirene so nas opozarjale na nevarnost, hitro smo si nadeli čelade, varno splezali po lestvi in že gasili požar. Obiskali smo
PGD Ojstriška vas - Tabor, kjer nas je gospod Peter Jezernik presenetil z nujno intervencijo gasilcev nekoč in danes, pred
vrtcem pa so nas pod mentorstvom gospoda Ivija Hrastnika obiskali gasilci PGD Kapla - Pondor in nam omogočili, da
smo z vedrovko (brentačo) ciljali v tarčo, si ogledali opremo in se popeljali z gasilskim kombijem.
Z gasilskim pozdravom »Na pomoč« vas pozdravljamo do prihodnjič.

Ana Ribič
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Medeni pozdrav iz kuhinje
V novembru smo večino časa posvetili pogovoru in dejavnostim na temo
Od čebele do medu. Otroci so se aktivno vključevali v vse dejavnosti;
plesna dramatizacija Čebele in medvedi, ogled čebelnjakov v Taboru,
spoznavanje dela čebelarja in različne ustvarjalne delavnice, najbolj pa jim
je bila všeč peka medenjakov. Za bolj sladke praznične dni, ki prihajajo,
pa vam prilagamo naš preizkušen recept.
Pa dober tek vam želimo otroci iz skupine od 5 do 6 let z Lauro in Mojco.
Medenjaki (brez jajc)
- 500 g moke (pirine),
- 1 žlička sode bikarbone,
- pol žličke pecilnega praška,
- ščepec soli (za srečo in boljši okus),
- 150 g rjavega sladkorja.
Mlete začimbe:
- pol žličke vaniljevega sladkorja,
- pol žličke muškatnega oreščka,
- 2 žlički cimeta,
- 150 g (rastlinske margarine ali masla ali olja),
- 200 g medu.

Vse
sestavine
zmešamo in damo
za pol ure v
hladilnik. Z žlico ali
rokami oblikujemo
kroglice. Lahko jih
okrasimo z lešniki,
orehi ali rozinami.
Pečemo jih 11
minut
na
200
stopinj.

Kulturni dan na POŠ Tabor
Kulturni dan na POŠ Tabor – gledališka predstava »GROZNOVILCA« v Lutkovnem gledališču v Ljubljani, 3. 11. 2015
KAJ JE BILO VŠEČ UČENCEM:
1. RAZREDA


-

-

Predstava mi je bila všeč zaradi tega, ker se je en
človek plazil po tleh in jež, ki tekal vsepovsod.
Ožbej Mlakar
 Všeč mi je bilo (bila):
pesmica na zabavi ob ježevi ozdravitvi. Anže
Škornik
ko je veverica bežala pred ježem. Lara Rak
Jezernik
vožnja z avtobusom. Erik Špacapan
ko se je Groznovilca peljala z balonom. Mija
Kreča
ko je polž lezel po tleh in ga je Groznovilca posula
s čarobno mivko in je začel skakati. Anže Ribič Čvan
ko je Groznovilca razmetala lešnike in se je
veverica razjezila. Karla Kos
ko je Groznovilca dobila pismo in je gospod medved
rekel, če je lahko njena prababica. Zarja Petrovič
Poljanec
ko se je Groznovilca razjezila, ker ji je jež vzel
dnevnik. Jakob Aljaž Jančar
ko je Groznovilca šla po hruško in je prišel polž. Slišal
je to. Imel je zamašena ušesa in je razumel, da je
Groznovilca rekla, da gre po puško, namesto po
hruško. Izza Kvas

- ko smo se vozili z avtobusom in je bila v gledališču
tema. Ažbe Drnolšek
- ko je bil medved zelo velik in glasba na predstavi. Nely
Zabukovnik
- ko se je Groznovilca česala po ježevih bodicah. Lana
Paulina Veniger
- ko smo se vozili z avtobusom in je imel zavese. Na
predstavi pa mi je bilo všeč, ko je veverica rekla, da
prihaja bomba, v resnici pa se je pripeljala
Groznovilca v čajniku z balonom. Jan Lukman
Učiteljice Silva Rizmal, Tina Puntar, Manja Drnolšek
2. RAZREDA
- Bili smo v Lutkovnem gledališču Ljubljana. Nastopali
so polh, veverica, jež in Groznovilca ter še polž. Najbolj
všeč mi je bilo, ko so
plesali in peli. Tjaš
Ropas, 2 .c
- V lutkovnem gledališču
smo gledali predstavo
Groznovilca. Smešno
mi je bilo, ker je imel
jež na svojem hrbtu namesto bodic rože. Jakob Juhart,
2. c
- Všeč mi je bilo gledati Groznovilko in veveričko, ker je
dobro igrala. Ana Mašič, 2. c
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VSEBINA




ODLOK o rebalansu proračuna Občine Tabor za leto 2015
SKLEP o ukinitvi statusa javnega dobra
ODLOK o turistični taksi v Občini Tabor

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), 40. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU,127/06-ZJZP in 14/07-ZSPDPO) 6. in 15. člena
Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06) je Občinski svet Občine Tabor na 9. redni seji z dne 26. 10. 2015 sprejel

ODLOK O
REBALANSU PRORAČUNA OBČINE TABOR ZA LETO 2015
1. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
Spremeni se 1. odstavek 2. člena Odloka o proračunu Občine Tabor za leto 2015 (Uradni list RS št. 9/2015) tako, da se
glasi:
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
________________________________________________________________________________________
Skupina/Podskupina kontov
Rebalans proračuna 2015
________________________________________________________________________________________
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
1.571.424
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.215.521
70 DAVČNI PRIHODKI
1.104.571
700 Davki na dohodek in dobiček
990.256
703 Davki na premoženje
73.315
704 Domači davki na blago in storitve
39.500
706 Drugi davki
1.500
71 NEDAVČNI PRIHODKI
110.950
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
49.950
711 Takse in pristojbine
800
712 Globe in denarne kazni
1.100
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
22.000
714 Drugi nedavčni prihodki
37.100
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72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sred. proračuna Evropske
unije
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi, ki niso PU
432 Investicijski transferi PU
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

0
0
0
355.903
355.903
0

1.504.245
625.434
176.961
26.387
382.801
12.720
26.565
571.049
11.696
396.679
46.108
116.566
301.549
301.549
6.213
3.400
2.813
67.179

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
________________________________________________________________________________________
Skupina/Podskupina kontov
Rebalans proračuna 2015
________________________________________________________________________________________
IV. PREJETA VRAČILA
0
DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. DANA POSOJILA
0
IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

0
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________________________________________________________________________________________
Skupina/Podskupina kontov
Rebalans proračuna 2015
________________________________________________________________________________________
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
50.000
50.000
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
50.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)
141.972
55 ODPLAČILA DOLGA
141.972
550 Odplačila domačega dolga
141.972
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
- ali 0 ali +
X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
________________________________________________________________

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
- ali 0 ali +

-24.794

-91.972
-67.179

25.061

2. člen
(uveljavitev odloka)
Ostale določbe Odloka o proračunu Občine Tabor za leto 2015 (Uradni list RS št. 9/2015) ostanejo nespremenjene.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Občine Tabor.

Tabor, oktober 2015
Župan Občine Tabor
Anton Grobler
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Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr.,
92/05 – ZJC-B, 111/05 – odločba US in 126/07, 57/2009 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/2009, 61/2010-ZRud-1 (62/2010
popr.), 20/2011 Odl.US: U-I-165/09-34) in 15. člena Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06, 51/2010) je
Občinski svet Občine Tabor na 9. redni seji dne 26. 10. 2015 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
1. člen
Občinski svet Občine Tabor je odločil, da naslednjim nepremičninam preneha status javnega dobra:
1. parc.št. 1622/8, k.o. 1009 Ojstriška vas – pot v izmeri 134 m²,
2. parc.št. 1622/9, k.o. 1009 Ojstriška vas – pot v izmeri 11 m²,
3. parc.št. 1622/12, k.o. 1009 Ojstriška vas – pot v izmeri 48 m²,
(v zemljiško knjigo bo vpisana na podlagi elaborata IDPOS: 90443-015, nastala je z razdelitvijo parcele
1622/7, k.o. Ojstriška vas na dva dela in bo izbrisana)
4. parc.št. 1670/3, k.o. 1009 Ojstriška vas – pot v izmeri 138 m².

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

Številka: 478-02/2015
Tabor, 27. 10. 2015

Župan Občine TABOR
Anton Grobler
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Na podlagi 19. in 20. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12 in 17/15) in 6. člena
Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06) je Občinski svet Občine Tabor na 9. redni seji dne 26. 10. 2015 sprejel

ODLOK
o turistični taksi v Občini Tabor
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določajo: višina turistične takse na območju Občine Tabor, zavezanci za njeno plačilo, način plačila,
način poročanja in nadzor nad izvajanjem odloka.
2. člen
Turistično takso plačujejo državljani Republike Slovenije in tujci, ki v turističnem območju izven svojega stalnega
prebivališča uporabljajo storitve prenočevanja (v nadaljnjem besedilu: turisti) v nastanitvenem objektu.
Osebe iz prejšnjega odstavka tega člena plačajo turistično takso hkrati s plačilom storitev za prenočevanje. Plačati so jo
dolžne tudi v primeru, ko so deležne brezplačnih storitev za prenočevanje, razen če ta odlok ne določa drugače.
II. VIŠINA TURISTIČNE TAKSE
3. člen
Turistična taksa se v skladu z zakonom določa v točkah. Na območju, opredeljenem v 1. členu tega odloka, se določi
turistična taksa v višini 8 točk. Znesek turistične takse se izračuna tako, da se pomnoži število točk z vrednostjo točke, ki
jo v skladu z zakonom določi Vlada Republike Slovenije.
III. POSTOPEK POBIRANJA IN ODVAJANJA TURISTIČNE TAKSE
4. člen
Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki oziroma samostojne podjetnice posameznice
(v nadaljnjem besedilu: samostojni podjetnik posameznik), sobodajalci in kmetje oziroma sobodajalke in kmetice (v
nadaljnjem besedilu: sobodajalci in kmetje), ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo pobirati turistično takso v
imenu in za račun Občine Tabor hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja. Osebe
iz prejšnjega odstavka morajo pobirati in odvajati turistično takso za prenočitev turista tudi v primeru, če mu ne
zaračunavajo plačila storitev za prenočevanje.
Osebe iz prvega odstavka ne pobirajo turistične takse od oseb, določenih v prvem odstavku 27. člena Zakona o
spodbujanju razvoja turizma, od oseb, določenih v drugem odstavku 27.
člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma, pa pobirajo 50 % določene višine turistične takse.
5. člen
Osebe iz 4. člena tega odloka morajo pobirati turistično takso in voditi evidenco o turistični taksi, ki se vodi v evidenci
gostov v skladu s predpisi, ki urejajo prijavo prebivališča. Iz evidence mora biti poleg s predpisi o prijavi bivališča
določenih podatkov razvidno tudi število prenočitev posameznega gosta oziroma turista.
Če je turist oproščen plačila celotne ali dela turistične takse, mora biti vpisan razlog iz 27. člena Zakona o spodbujanju
razvoja turizma v evidenco, določeno v prvem odstavku tega člena.
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6. člen
Osebe iz 4. člena tega odloka nakazujejo pobrano turistično takso na poseben račun Občine Tabor, SI56013845843206268,
sklic 19 43471862-704704, in sicer do 25. dne v mesecu za pretekli mesec.
IV. POROČANJE O PLAČILU TURISTIČNE TAKSE
7. člen
Osebe iz 4. člena tega odloka so dolžne do 25. dne v mesecu za pretekli mesec predložiti Občini Tabor in pristojnemu
davčnemu organu mesečno poročilo, iz katerega mora biti razvidno število prenočitev in znesek turistične takse. Poročilo
iz prejšnjega odstavka tega člena oddajo osebe na obrazcu, ki je sestavni del tega odloka.
V. NADZOR
8. člen
Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter vodenjem evidenc opravlja pristojni finančni urad.
Nadzor iz prejšnjega odstavka tega člena lahko opravlja tudi pristojni občinski inšpekcijski organ.
VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnih objavah Občine Tabor.

Številka: 322/2015
Tabor, 27. 10. 2015

Župan Občine Tabor
Anton Grobler

OBČINA TABOR
Tabor 21, 3304 Tabor
Tel.: (03) 705 70 80
E-pošta: info@obcina-tabor.si
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Najbolj zabavno je bilo, ko je polž rekel namesto
hruška – puška. Andraž Pihlar, 2. c
- Pri igri mi je bilo vse všeč. Motilo me je le, ko so
otroci v dvorani kričali (od navdušenja). Marina, 2. c
-

Razredničarka 2. c Stanka Tominšek Kužnik
3. RAZREDA
- Najbolj zabavno je bilo, ko se je Grozovilica ob
prihodu zvrnila iz ogromnega čajnika. Lan Turnšek, 3. b
- Vse gozdne živali so prestrašeno mislile, da se jim bliža

bomba, pa je bil le leteči čajnik. Tjaša, 3. b
- Najbolj vznemirljivo je bilo ob hrupnem prihodu
Divjala s harmoniko, ko so se ga vsi ustrašili. David
Lukman, 3. b
- Najlepši je bil ples. Gaja Miklavžič, 3. b
- Čez vse je bil priklon ogromnega medveda. Janina
Kvas, 3. b
- Izjava polha, da gre na ježa s puško (pravilno hruško),
kar je povzročilo vsesplošno paniko. Pia Eva
Gojzdnikar, 3. b
- Naj … je bil ogromen medved ter ko se je kar iznenada
pojavil polž! Sven Kos, 3. b
- Jež se ni hotel prikazati, ko mu je Grozovilica dala
čudežni prah. Tim Drnolšek, 3. b
- Ples Divjala med gledalci je bil najboljši. John Ramšak,
3. b
- Veverica je zabavno tekla, nenavadna pa je bila hoja
medveda z ogromnimi šapami. Edita Kreča, 3. b
- Grozovilica je že odletela s čajnikom domov, oni pa so
se še kar prepirali, kako ji je pravzaprav ime. Zala
Lukman, 3. B
Razredničarka 3. b Darja Savinek

Presenečenje ena a
Med zimskimi počitnicami, v nedeljo, 15. 2. 2015, smo
se zjutraj z družino odpravili na izlet v neznano, vsaj za
mene in moji sestri. Starša sta se namreč odločila, da nas
bosta presenetila. Vozili smo se približno šest ur in bil
sem že hudo radoveden, kam se peljemo. Okoli
dvanajste ure smo prispeli v Genovo v Italiji. Peljali
smo se mimo nekega pristanišča, kjer je bila zasidrana
velika križarka. Na njej je bila kratica MSC. Spomnil
sem se, da je mami na naše kovčke nalepila dovolilnice
za potovanje s takšnimi oznakami. Takrat sem prvič
posumil, da bomo pluli z ladjo. Naš avto smo prepustili
osebju, vključno s ključem. Moj sum se je tokrat izkazal
za pravilnega, saj smo se res vkrcali na ladjo. Ladja je
bila ogromna. Merila je 333,30 metrov v dolžino, 66,81
metrov v višino, imela je 18 nadstropij in tehtala je
137.936 ton. Na njej je bil bazen, bowling, gledališče,
dve restavraciji, namizni tenis, igrišče za tenis in
košarko ter casino. Obiskali smo naslednja mesta:
Civitavecchio, Palermo, Tunis, Barcelono in Marseille.
V nedeljo smo iz Marseilla pripluli v Genovo in od tam
smo se odpeljali domov.
Križarjenje je bilo res presenečenje ena a in upam, da se
bo kdaj še ponovilo.

Zelo rad imam nogomet. Želel sem si ogledati
nogometno tekmo v živo. Izvedel sem, da sta
mami in ati kupila vstopnice za nogometno tekmo
Slovenija proti Angliji. To je bila nagrada za
uspešen zaključek tretjega razreda. V Ljubljano
smo se odpeljali z avtom. Okrog stadiona je bila
zelo velika gneča, zato smo parkirali daleč stran
od stadiona Stožice. Dolgo smo hodili. Ko smo
prispeli, je bilo tam zelo glasno. Na vhodu so nas
pregledali varnostniki. Dežnike smo morali pustiti
pri vhodu. Sedeli smo v peti vrsti. Stadion je bil
poln navijačev. Vsi sedeži so bili zasedeni. Ko so
bili Slovenci v napadu, so vsi gledalci vstali, tako
da nisem nič videl. Skupaj so zadeli pet golov. Na
stadionu so bili tudi angleški navijači, ki so bili
ločeni od ostalih. V živo in preko velikih ekranov
sem videl znane nogometaše, ki jih ponavadi
gledam po televiziji, kar mi je bilo zelo všeč. Bil
sem navdušen nad veličino prostora in vzdušjem.
Ko je bilo tekme konec, je začelo močno deževati.
Ko smo prispeli do avta, smo bili vsi premočeni.
Odpeljali smo se še v McDonalds nekaj pojest.
Bil sem srečen in zelo vesel, da sem v živo videl
znane igralce, kar mi bo ostalo v lepem spominu.

Andrej Vian Vertovšek, 4. c
Gal Gosak, 4. c
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Varčeval sem za motorno kros kolo. Denarja nikakor ni bilo dovolj. Na šentjursko nedeljo sem že zgodaj odhitel z očijem
na sejem. Mami je prišla kasneje z znancem. Vsi trije so se smejali in me prepričevali, da gremo domov, ker je na sejmu
prevelika gneča. Upiral sem se, vendar so me le prepričali. S pešpoti se je že videl kombi našega znanca. Zelo me je
zanimalo, kaj je v njem. Odprli so vrata in pred mano je stal moj sanjski kros. Srce mi je zelo močno utripalo, saj sem bil
presrečen. Preden smo se odločili za nakup, sem opravil testno vožnjo. Ko sem se usedel nanj, sem bil ves trd. Nato me je
še pritisnilo na stranišče. Na koncu smo se odločili za nakup. Ves dan sem bil nasmejan in tisti dan sem porabil poln
rezervoar goriva, saj sem ga hotel pokazati vsem bližnjim. Oči in mami sta bila zaskrbljena zaradi nevarnosti poškodb.
To je bilo zame res veliko presenečenje.
Maj Žura, 4. c

Kostanjev piknik 8. b-razreda
V soboto, 24. 10. 2015, smo učenci 8.
b-razreda organizirali kostanjev piknik
ter tako našim staršem in gospe Poloni
dokazali, da znamo stopiti skupaj in
sodelovati.
Uspelo nam je! Fantje so priskrbeli
kostanj, punce pa smo prinesle razna
peciva, piškote, kolače ... S starši in z
razredničarko smo igrali košarko in
nogomet. Pri obeh igrah smo zmagali.
Bilo je zelo zabavno in super za začetek
počitnic, ki smo jih vsi že težko
pričakovali. Upam, da bomo to še kdaj
ponovili.
Ula Weiss, 8. b

Aktivnosti naših društev
Društvo za šport in telesno vzgojo Partizan Tabor (ŠD Tabor), Sekcija za badminton,
vabi vse ljubitelje tega športa,
da se nam pridružijo v Domu krajanov Tabor vsak četrtek od 17.00 do 20.00.
Za dodatne informacije pokličite na 031 235 418 (Damir).
Vabljeni!

Pohod za 50 + v oktobru
Poleg našega rednega mesečnega pohoda članov društva so na pohodu tudi
zdravstvene težave ljudi. Prehladi, vročina, razne viroze, poškodbe so
pripomogli, da je skupina le sedmih pohodnikov v torek, 27. oktobra, krenila
na pohod po obronku vasi Kapla.
Iz Tabora nas je pot vodila po stari pešpoti v Ojstriško vas in naprej do
križišča pri Pihlbirt. Tu smo krenili proti zgornji Kapli na Ubožno, kjer smo
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si pri Grašinarjevih ogledali kmetijo, farmo puranov in sušilnico za koruzno zrnje. Gospodarju Branetu se zahvaljujemo za
sprejem in nam podarjen čas. Nadaljevali smo proti Otokom, krenili po gozdni poti do avtoceste in naprej do cestninske
postaje Vransko. Zopet smo v podvozu prečkali avtocesto, se ponovno podali v gozd in pot nas je privedla na obsežne
kaplske travnike. Žive jesenske barve praproti, trav, brez, kostanjev, javorjev … in raznolikih gob so nam pričarale
pravljične trenutke našega tokratnega pohoda. Uživali smo v razgledu pokrajine od Prekope do Dragopolja, zoranih in že
posejanih njiv, pokošenih travnikov in slikovitih šentjurskih hribov. Nadaljevali smo mimo Bobnarjeve domačije, si
ogledali mogočen kozolec toplar, vaško skulpturo sejalca v Pondorju in se dobrovoljni ter kar malo utrujeni vrnili nazaj v
Tabor.
Srečno do prihodnjič!
Društvo upokojencev Tabor

Vsakoletno srečanje starejših občanov
Delovna skupina pri društvu upokojencev Tabor pod
vodstvom predsednika g. Milana je tudi letos organizirala
in pripravila vsakoletno srečanje starejših občanov
občine Tabor ter članov Društva upokojencev Tabor.
Finance za pogostitev starejših in za program je
prispevala občina. Letošnjega srečanja se je udeležilo
preko 90 občanov.
Za
popestritev
razstavnega kotička
je letos poskrbela
Hermina s svojimi
ročnimi deli. Po
pozdravu in nekaj
uvodnih
besedah
predsednika
DU
Tabor g. Blatnika je
sledil program, ki so
nam ga pripravili
trobentači Glasbene šole Risto Savin Žalec in njihov
mentor. Program so nadaljevali učenci in učenke od 1. do
4. razreda POŠ Tabor. Predstavili so nam kratko
zgodbico o zajčjih mladičkih, čudežnem korenčku in
strašnem volku. Učenec 2. razreda Teo nam je na
harmoniko čudovito zaigral 2 pesmici. Potem so se
predstavila še dekleta, ki so zaplesala nekaj ljudskih
plesov. Ves šolski program je potekal pod vodstvom
mentorice ge. Manje Drnolšek. Nato so sledile vaške
grabljice z anekdotami ter hudomušnimi obrekovanji in
čenčami, ki se še vedno dogajajo po vaseh za popestritev

vaškega življenja. Svoje delo ob spravilu sena so prav
lepo nadgradile še s petjem starih ljudskih pesmi, ki so
bile včasih stalnica na vsaki kmetiji. Sledil je pozdrav in
nagovor župana Občine Tabor g. Antona Groblerja. S
pozitivno mislijo in obljubo dobrega sodelovanja z DU
Tabor je zaključil svoj govor. V nadaljevanju je sledila
okusna in obilna pojedina, kjer poleg mesa in ostalih
dobrot niso manjkali mlinci in ne rdeče zelje,
tradicionalno
za
martinovo pojedino.
Kot vsako leto nam
jo je tudi tokrat
pripravil
Slavi
Gržina
s
svojo
ekipo. Tudi Idinih
jabolk na mizi letos
ni manjkalo. Mnogi
med nami so ob
polnem
želodčku, prijetni družbi in glasbi prav radi pokramljali
s sovaščani in znanci, ki jih morda niso videli že vse leto.
Današnji način življenja je res vse prehiter in je enkrat
letno srečanje dobrodošlo, seveda če je podkrepljeno še z
jedačo in pijačo.
V upanju, da nam bosta zdravje in volja služila še naprej
ter da se naslednje leto spet srečamo, smo se zadovoljni
razšli.
Društvo upokojencev Tabor

Pokal Šentjanža ter Pokal Novega mesta
V soboto, 7. 11. 2015, so se začetniki in judo vrtec Judo kluba Shido
udeležili prve tekme v Šentjanžu pri Dravogradu.
Prvič so stopili na tatami – borilni prostor vse sekcije iz Tabora.
Anej Šmid: 1. mesto – judo vrtec;
Nika Matjan: 3. mesto – judo vrtec;
Marina Mastnak: 2. mesto – začetniki;
Julija Blatnik: 2. mesto – začetniki.
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Prav tako pa je v svoji starostni kategoriji U 10
prepričljivo zmagala Vanesa Stanko.
Skupno je Judo klub Shido med začetniki ter judo vrtci v
Šentjanžu osvojil 1. mesto in dobil zasluženi pokal.
Čestitke vsem skupaj za pogum ter lepe prikazane borbe.

V nedeljo, 8. 11. 2015 pa se je Julija Blatnik udeležila še
močnega turnirja v Novem mestu in v svoji
kategoriji osvojila odlično 3. mesto.
Čestitamo vsem mladim borcem.
Judo klub Shido Tabor

Ko udari narava
Poletno neurje v porečju Bolske leta 1994
Silovita hudourniška poplava 28. junija 1994 na območju današnje Občine Tabor
Geografske značilnosti porečja Konjščice
Konjščica je največji desni pritok Bolske. Priteka iz
osrednjega dela Posavskega hribovja, pod Ojstriško vasjo
pa vstopi na širšo ravnino. Blizu Grajske vasi se izliva v
Bolsko. Konjščica ima številne pritoke, večinoma so to
hudourniški potoki in grabni, med njimi Vetrškov,
Letejev in Vrhovčev graben, Ojstrica s potokom
Tesen, Suhi potok, Gozdnica idr., omeniti pa
moramo tudi Sušico (napolni jo samo deževnica) in
pa Kučnico, ki je prav tako desni pritok Bolske. V
zgornjem delu tečejo Konjščica in njeni pritoki po
ozkih in strmih grapah (ena izmed lepših grap je
Tesen graben po istoimenskem potoku Tesen med
Brložnom (851 m) in Krvavico (909 m)). V
spodnjem delu se ji ob vstopu na ravnino močno
zmanjša strmec. V preteklosti je na Bolskino würmsko
teraso nasula izrazit vršaj, kjer je nekdaj tekla naravnost
proti severu, danes pa tik pod Ojstriško vasjo ostro zavije
proti vzhodu. Poplavno območje Konjščice je izrazito
hudourniškega značaja, kot vemo pa so hudourniške
poplave lahko izjemno silovite in uničujoče, kar
dokazujejo tudi posledice poletnega neurja junija 1994.
Od Lok do Ojstriške vasi je poplavna ravnica Konjščice
večinoma neposeljena, se pa v zadnjih letih hitro gradijo
nove stanovanjske hiše ob vstopu potoka na ravnino.
Neurje in njegove posledice
28. junija 1994 se je razvil močan nevihtni oblak s
središčem nad Veliko (Čemšeniško) planino in povzročil
hudo neurje z močnimi nalivi, točo in vetrom. Vsi desni
pritoki Bolske so prestopili bregove svojih strug in
preplavili obrečne ravnine in naselja ob njih. Eno izmed

najhuje prizadetih območij je bilo tudi področje današnje
občine Tabor, kjer se je zgodila silovita hudourniška
poplava. Voda je uničila večino krajevnih cest in rečnih
korit ter jih zatrpala s plavjem. Na pobočjih, ki so bila
izkrčena v kmetijske obdelovalne namene, se je sprožilo
veliko zemeljskih plazov in usadov.

Slika 1: Struga Konjščice med Lokami in Taborom; slika 2:
Ostanek mostu v povirju Kučnice, Črni vrh; slika 3: Travnata
pobočja Jermanove domačije v Dolu (Črni Vrh).

Močno neurje je povzročilo veliko škode, hkrati pa
pustilo dolgoročne posledice v geografskem prostoru.
Nevihtne vode so povsem spremenile rečne struge in
njihove naplavne ravnice, prizadetih je bilo veliko
kmetijskih površin, poplavljeni so bili številni domovi,
infrastrukture so utrpele ogromno gmotno škodo, še
posebej cestno omrežje, mostovi, brvi itd. Otežena je bila
tudi oskrba z vodo. Posledice ujme so bile najbolj vidne v
zgornjem toku vodotokov, zlasti na pobočjih s
kultiviranimi površinami.
Kratek opis neurja z meteorološkega vidika
28. junija 1994 je bil torek in takrat so pred nočnim
besnenjem narave zabeležili vroč in
soparen poletni dan. V večernih urah med
21:30 in 22:00 se je nad območjem
Velike (Čemšeniške) planine (1204 m),
Kisovca (1029 m) in Javorja (1113 m)
razvil močan nevihtni oblak. Slednji je
nastal oziroma se razvil v zelo kratkem
časovnem obdobju (v približno 20
minutah). Močni nalivi, toča in veter so
trajali skoraj dve uri, od 22:30 do 23:45.

Slika 1: Ostanki nekdanjega vaškega mostu pri Lokah; slika 2: Plavje, ki ga je nanosila
Konjščica pri Lokah; slika 3: Ropretov sadovnjak v Lokah je Konjščica prekrila z
debelo plastjo naplavine (20 do 55 cm); slika 4: Uničen fižolov nasad pri Lokah.
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V tem času je padlo več kot 100 mm dežja na m². V
sedemdesetih minutah je na južnem pobočju Velike
(Čemšeniške) planine padlo 90 mm dežja na m².



Natek, M., 1994. The 1994 summer storm in the
Bolska river watershed (Central part of Eastern
Slovenia). Geografski zbornik 35, Ljubljana.
 Natek, M., 1995.
Poplave v porečju Bolske leta
1994. Ujma 9, Ljubljana.

Slika 1: Spodnja pobočja Križnikovega hriba so ogolili številni zemeljski plazovi
in usadi; Slika 2: Sušica je odložila na Erjavčev travnik kamenje in drobir.

Literatura
 Komac, B., Natek, K., Zorn, M., 2008.
Geografski vidiki poplav v Sloveniji. Geografija
Slovenije 20. Založba ZRC, Ljubljana, 180. str.

Literarni utrinki

Vprašanje za vse bralce
Novic izpod Krvavice: Se
spomnite poletnega neurja
junija 1994? Imate kakšne
fotografije? Vse to lahko
pošljete na enega od spodaj
objavljenih e-mailov.
Mišel Podgorski:
misel.podgorski@gmail.com
Geoslo: info@geografijaslo.com
Mišel Podgorski, Geoslo

judoklubshido1@gmail.com

Tu si …

Dejstvo!

Končno prihajaš po poti,
ki sva si jo utrla pred mnogimi leti!
Končno si tu, po tisočerih trenutkih,
ki sem si jih želel …
sedaj si tu in želim,
da ta trenutek obstane.
Prišla si kot nežen žarek
izza morja!
Prišla si kot požirek vode
v puščavi!
Bodi tu in naj najina zvezda
nad morjem nikdar ne –
ugasne!!

Ne bom ti oprostila
tvojih pogledov,
tvojih nesramnih misli!

Pojdi proč iz mojega življenja!
Ostani tam, v svoji koči,
kjer počivaš in
pusti drugim, da brez tebe –
uživajo življenje!!

TKsm

TKsm

Ne bom tvoja sužnja
tvojih prihodnjih
sprevrženih dejanj!

Po poteh in spominih
V rubriki »Po poteh in spominih« skušamo obuditi malo nostalgije. Vsak mesec vam v pogled ponudimo utrinek, ki je v
preteklosti zaznamoval naš prostor. Vabimo vas, da tudi sami pobrišete prah z albuma in z nami delite lepe, a tudi morda
pozabljene trenutke. Fotografije z vašo pripovedjo nam lahko posredujete preko e-pošte: info@obcina-tabor.si ali
potehv sprejemno
in spominih
alenka.kreca.smid@obcina-tabor.si ali pa osebno Po
prinesete
pisarno Občine (fotografije vam vrnemo takoj).
.
V avgustu leta 1984 je v časopisu Savinjski občan izšel članek Marjane Matijec Natek Brez prostovoljnega dela bi
imeli še manj. Avtorica v njem slikovito predstavi Tabor skozi zgodovino ter zanimivosti vse do težav in radosti srede
80-ih let prejšnjega stoletja. Predstavili vam bomo članek v več delih in spoznali boste, da zdajšnje težave niso videti
dosti drugačne kot pred 31 leti. Časopisni članek ima v skrbnem arhivu Danijela Rožanc. Tokrat o Taboru v 4. delu.
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Da se s prostovoljnim delom ne da vsega narediti, zelo
dobro vedo v taborskem kulturno prosvetnem društvu
Ivan Cankar. Prostori doma Partizan so premajhni, da bi
lahko zadostili vsem potrebam kulturnikov in
športnikov. Dvorana ni ustrezna ne za eno ne za drugo
dejavnost. Zob časa jo je že pošteno načel, tako da si je
nemogoče zamisliti normalno delo. Pravijo, da bodo še
vztrajali. Če ne zaradi drugega, bodo ohranjali tradicijo
dobrih pevcev v Taboru. Vse ostale kulturne dejavnosti
pa so v zadnjem času delno tudi zaradi prostorov bolj na
trhlih nogah.

vedno želijo, vendar takšnega, ki ne bi onesnaževal
narave, pravijo. Zakaj ni uspela akcija Gorenja, kranjske
Iskre, izolske Mehanotehnike je že prepozno za
razpravo. Vlak za tovrsten razvoj je že odpeljal in
vprašanje je, kdaj bo zopet prisopihal tod mimo.
Če bi v Taboru stal industrijski obrat, bi kraj za ljudi
pomenil znatno več kot dom, kamor se vozijo na
zaslužen počitek ali tja, kjer jim zraste dodatni kos
kruha. Če bi ga imeli, pravijo, bi bilo več denarja za
ceste, kanalizacijo, telefone in nenazadnje tudi za
kulturo in šport.

In kje jih čevelj žuli?
Vprašanja, kje jih žuli čevelj, Taborčanom sploh ni
potrebno zastavljati. Nekaj so že dobili, kar je še zdaleč
premalo, da bi bili lahko zadovoljni, pravijo.
O kanalizaciji se sploh ne splača govoriti, ker je
pravzaprav nimajo. Še tisto, kar imajo, je »na psu«,
pravijo. Novo naselje Tabora je še vedno brez
kanalizacije, neurejena je v vseh vaseh v nižini: v
Pondorju, Ojstriški vasi, Lokah in delno v Kapli.
Zaenkrat imajo za ureditev problema le plan, kdaj bo
denar, še ne vedo. V višinskih predelih, jih bolj kot vse
drugo žulijo ceste. Okrog 70 kilometrov višinskih cest
imajo, nekatere so tako slabo vzdrževane, da si v
najboljšem primeru zaslužijo ime kolovoz. O asfaltu za
toliko kilometrov še dalj časa ne bodo mogli resneje
razmišljati, potrebno pa bi jih bilo vsaj dobro
vzdrževati. Gozdno gospodarstvo z Vranskega in
interesna skupnost za komunalo in ceste vsako leto
primakneta nekaj denarja za vzdrževanje. Pri tem pa
gozdarji najbolj skrbijo le za ceste, po katerih pride
največ lesa. Večen problem je pozimi oranje snega, ki
ga tod namete kot v pravih planinah.
Plaz besed se zgrne, ko Taborčani spregovorijo o
telefoniji. Tudi s tem ni nič bolje kot s kanalizacijo. Že
vrsto let čakajo na nove telefonske priključke, do sedaj
jih imajo le 40. Telefonskega priključka nima niti urad
krajevne skupnosti. Niti enega telefona nimajo zaselki,
ki so več kot 8 kilometrov oddaljeni od pošte v Taboru.
Krajani Črnega Vrha in Miklavža bi bili pripravljeni
tudi sami odšteti denar za telefon, le da ne bi bili tako
odrezani od sveta. Taborčani upajo, da bodo do
prihodnjega leta le dobili 60 novih telefonskih
priključkov, ki jih že tako dolgo pričakujejo.
Jezijo se, ker so jim meje zazidljivosti preozko začrtali.
Njihovi ljudje si gradijo v drugih krajih, saj je v Taboru
težko dobiti dovoljenje za gradnjo, kar še pospešuje
odseljevanje ljudi.
Tabor bi bil danes drugačen, če bi si vsaj nekaj
delavcev, ki služijo kruh izven kraja, lahko zaposlilo
doma. Kraj bi zaživel. Industrijski obrat si seveda še

Praznik Krajevne skupnosti Tabor
Krajani Tabora praznujejo 5. avgusta, v spomin na
dan, ko so leta 1941 ustanovili prvi odbor
osvobodilne fronte. V okviru letošnjega
praznovanja so pripravili športna srečanja in
odprli 1300 metrov cestnega odseka iz Pondorja
proti Čepljam. Na slavnostni seji krajevne
skupnosti so podelili priznanje OF, ki so jih
dobili: Milan Lesjak, Franc Florjan, Karel
Eremita, Ivan Pošebal in Gasilsko društvo Loke.

Marjana Matijec Natek
Foto: L. Korber
Pripravila: Ana Leskovšek
Arhiv: Danijela Rožanc
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Zgodilo se bo
Sekcija namiznega tenisa ŠD Tabor prireja
v soboto, 28. novembra 2015,

MIKLAVŽEV TURNIR
v namiznem tenisu.

Turnir se prične ob 14.00,
prijave sprejemamo pol ure pred pričetkom tekmovanja.
Dodatne informacije na tel.: 031 474 653 (Stane Petrič)
Vljudno vabljeni!
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Dragi otroci,
Občinska knjižnica Tabor vas vabi na pravljično
uro, ki bo v torek,
22. decembra 2015, ob 18. uri
v Občinski knjižnici Tabor.
Prijazno vabljeni!

Oglasi

NAPOVEDNIK DOGODKOV V OBČINI VRANSKO – DECEMBER 2015
DATUM
1. 12. 2015
10.30
1. 12. 2015
10.30

3. 12. 2015
10.00–12.00

PRIREDITEV

KRAJ

LITERARNO DRUŽENJE Z OSKRBOVANCI

Naš dom

DELAVNICA IZDELOVANJA NOVOLETNIH
VOŠČILNIC

Občinska
knjižnica
Vransko

Ta veseli dan kulture
OGLED IN VODSTVO PO SCHWENTNERJEVI HIŠI,
ETNOLOŠKI IN GASILSKI ZBIRKI

3. 12. 2015
10.30–12.00

Ta veseli dan kulture
IZDELOVANJE BOŽIČNO-NOVOLETNIH
VOŠČILNIC

3. 12. 2015
18.00

Ta veseli dan kulture

5. 12. 2015
10.00

POHUJŠANJE V DOLINI ŠENTFLORJANSKI,

ORGANIZATOR
Občinska knjižnica
Vransko
(03 703 12 80)
Občinska knjižnica
Vransko
(03 703 12 80)

Schwentnerjeva
hiša, Pri
Knežari, GD
Prekopa

ZKTŠ Vransko
(031 210 298,
041 919 829)

Schwentnerjeva
hiša

ZKTŠ Vransko
(03 703 12 10, 041 919
829)

Schwentnerjeva
hiša

ZKTŠ Vransko
(031 210 298,

bralna uprizoritev Literarnega društva LIvRA Vransko

041 919 829)

TRADICIONALNI MIKLAVŽEV TURNIR V ODBOJKI

Športno društvo
Vransko
(031 283 113)

Športna dvorana
Vransko
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5. 12. 2015
10.00
11. 12. 2015
17.30

Otroški abonma
NOVOLETNA.NET

Kulturni dom
Vransko

Ponudba izven abonmaja
MY FAIR LADY

odhod izpred
Športne dvorane
Vransko

ZKTŠ Vransko
(03 703 12 11,
031 210 298)
ZKTŠ Vransko
(03 703 12 11,
031 210 298)
ZKTŠ Vransko
(03 703 12 11,
031 210 298)

12. 12. 2015
19.30

Gledališki abonma
OH, TEATER

15. 12. 2015
v času
odprtosti
knjižnice
16. 12. 2015

Ob 150-letnici rojstva L. Schwentnerja
RAZSTAVA SCHWENTNERJEVIH KNJIŽNIH IZDAJ,
ki jih hrani domoznanski oddelek MSK Žalec

Občinska
knjižnica
Vransko

Občinska knjižnica
Vransko
(03 703 12 80)

Varuhinja človekovih pravic na Vranskem
POGOVOR Z VARUHINJO IN SVETOVALCI
TER PRIJAVA KRŠITEV

Občina Vransko

Občina Vransko
(03 703 28 00)

18. 12. 2015
17.00

22. 12. 2015
16.00
22. 12. 2015

23. 12. 2015
17.00
24. 12. 2015
18.00 in
23.00
25. 12. 2015
17.00
26. 12. 2015
17.00
27. 12. 2015
17.00
28. 12. 2015
17.00
29. 12. 2015
17.00
30. 12. 2015
17.00
31. 12. 2015
8.00

Kulturni dom
Vransko

Lutkovna igrica
NAJPRISRČNEJŠI VELIKAN

pod kostanji

BOŽIČEK NA OBISKU

Občinska
knjižnica
Vransko

VELIKI BOŽIČNI-NOVOLETNI KONCERT
PIHALNEGA ORKESTRA ŠOŠTANJ Z GOSTI

Športna dvorana
Vransko

PRIHOD BOŽIČKA Z OBDAROVANJEM

Športna dvorana
Vransko

ŽIVE JASLICE

pred župnijsko
cerkvijo

NOČNI POHOD NA ČRETO
PRIREDITEV V POČASTITEV
DNEVA SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
Božični koncert
PESEM BOŽIČNE NOČI

start pred
občinsko stavbo
Kulturni dom
Vransko
cerkev sv.
Mihaela

Zimska pravljica
ZVEZDICA ZASPANKA, 1. del

pod kostanji

Zimska pravljica
ZVEZDICA ZASPANKA, 2. del

pod kostanji

Zimska pravljica
ZVEZDICA ZASPANKA, 3. del

pod kostanji

SILVESTRSKI POHOD

start pred
občinsko stavbo

Vrtec Vransko in
Literarno društvo
LIvRA Vransko
(070 569 604)
Občinska knjižnica
Vransko
(03 703 12 80)
ZKTŠ Vransko
(03 703 12 11,
031 210 298)
Občina Vransko
(03 703 12 11, 031 210
298)
Folklorno društvo
Vransko
(041 270 546)
PD Vransko
(041 464 185)
Občina Vransko
(03 703 28 00)
KD Vransko
(051 262 485)
Literarno društvo
LIvRA Vransko
(041 873 080)
Literarno društvo
LIvRA Vransko
(041 873 080)
Literarno društvo
LIvRA Vransko
(041 873 080)
PD Vransko
(041 464 185)

... in še modrosti naših babic
 Preljuba sv. Barbara (4. 12.), da bi naše kokoši var'vala; pa sv. Katarina (25. 11.), da bi še našega petelina! 
 Dež na Štefanje (26. 12. ) obeta le malo žita prihodnjega leta. 
 Če nedolžni otročiči (28. 12.) so oblačni, ob letu ne bodo kruha lačni. 
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Koledar dogodkov in prireditev – november in december
sobota, 28. november, ob 14.00
MIKLAVŽEV TURNIR V NAMIZNEM TENISU
Dom krajanov Tabor
(Stane Petrič, 031 474 653)
sobota, 28. november, ob 15.00
USTVARJALNO SOBOTNO POPOLDNE
Društveni prostor v Domu krajanov Tabor
(Turistično društvo Tabor, 031 705 469)
sobota, 5. december, ob 16.00
OBISK MIKLAVŽA IN PREDSTAVA MUCA COPATARICA
Dom krajanov Tabor
(Dramska sekcija Teloh in Društvo žena in deklet občine Tabor, 031 762 324)
torek, 22. december, ob 18.00
PRAVLJIČNA URICA
Občinska knjižnica Tabor
(Medobčinska splošna knjižnica Žalec, (03) 712 12 52)

Foto: G. Drolc

»Naduti so le tisti, ki malo vedo. Z znanjem se dvom, potrpežljivost in odprtost za
drugačnost in dobroto povečujejo.«
(Johann Wolfgang Goethe)

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. Naslovna fotografija: hrib Krvavica –
avtorica Urša Semprimožnik. Poštnina plačana pri pošti 3304 Tabor. Avtorji
prispevkov so odgovorni za njihovo vsebino in slovnično formo. Občinsko
glasilo ni namenjeno objavljanju neprimernih in žaljivih vsebin, ki kakor koli
blatijo in škodujejo ugledu posameznika ali institucije. Prispevkov brez
navedenega avtorja ali skupine avtorjev (društva) ne bomo objavljali. Zaželeno
je, da so prispevki v elektronski obliki, pošljete jih lahko na e-naslov:
info@obcina-tabor.si, najkasneje do 17. v mesecu. Glasilo je objavljeno na
spletni strani www.obcina-tabor.si.
Naklada: 580 izvodov – BREZPLAČNO. Tisk: Grenko tisk storitve, d.o.o.
Fotografije v tokratnih Novicah: Občina Tabor, Veni Ferant, Medobčinska
splošna knjižnica Žalec, TKD klub Sun Braslovče, EKOCI, Geoslo, Vrtec
Tabor, POŠ Tabor, DU Tabor, Judo klub Shido Tabor, ŠD Partizan Tabor, g.
Drolc

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

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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