Pozdrav urednice izpod Krvavice
Zapadel je prvi sneg, pobelil sosednji breg ... Ja, na višjih legah so sneg že morali orati. Smučišča so v tem času tudi odprli
in tako so se nekateri že odločili za smučanje, otroci pa so bili zadovoljni s kepami snega, da so se lahko z njimi
obmetavali. V tem času se ljudje odločajo za koline oziroma zakol prašiča. Takšno
tradicijo ohranja tudi Planinsko društvo Tabor, ki je letos, čeprav ob nekoliko deževnem
vremenu, izvedlo tradicionalne koline na Zajčevi koči.
Pogled na trgovske police pa nas že v mesecu novembru spominja, da se bliža čas
obdarovanj in čas praznovanj. Z obdarovanjem so povezani dobri možje, o prihodu prvega
boste izvedeli že v nadaljevanju branja novic.
Vir: www.economy.rs/tag/sneg/

Alenka Kreča Šmid, odgovorna urednica

Iz županovega kabineta
Veseli december
Zaključujemo predzadnji mesec leta 2016. Če bi sledili
reku o prestopnem letu, ki pravi, da veliko obljublja in
malo da, bi lahko padli v malodušje. Za našo lokalno
skupnost se leto sorazmerno dobro izteka. Zapadle
obveznosti smo iz začetka mandata 2014 znižali iz
480.000 EUR na 100.000 EUR in obenem pripravili kar
nekaj projektov, ki bodo izboljšali pogoje bivanja v naši
lokalni skupnosti: pločnik Tabor – jug z javno
razsvetljavo, kolesarske poti, obnova ceste Tabor‒
Miklavčič, razvoj objezerskih območij … Čakamo samo
še na razpise.
Vršijo se pritiski za dvig cen za komunalne storitve in tu
je Svet ustanoviteljev JKP rekel odločen NE! V naši
lokalni skupnosti bo tudi subvencija za odvajanje odplak
ostala enaka – to je 50 %.

Lokalna skupnost bo še naprej krila stroške pošte in
odločili smo se, da tudi mesečni strošek bankomata 250
EUR bruto v kolikor ne bo 70 dvigov dnevno.
Zaradi novega OPN bo narejena delna korekcija izračuna
komunalnega prispevka za novogradnje. Točka za izračun
NUSZ, ki zaostaja za 50 % proti najbližji lokalni
skupnosti, pa ostaja na enaki ravni kot v preteklih dveh
letih.
Torej čakamo na veseli december, ko bomo pripravili več
prireditev za naše najmlajše. Miklavževanje z igrico
Dramske skupine Teloh vedno naredi poseben vtis in čar.
Enako je nato z Božičkom in dedkom Mrazom.
Vabim vas, da sodelujete na čim več prireditvah.
Župan Tone Grobler
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Občinska uprava sporoča in obvešča
Sprejet Pravilnik o sofinanciranju socialno varstvenih programov in programov s področja
družbenih dejavnosti v Občini Tabor
Občinski svet Občine Tabor je na svoji 17. redni seji, 21.
11. 2016, sprejel zgoraj navedeni pravilnik, ki se bo v
praksi pričel uporabljati v naslednjem proračunskem letu
2017.

lahko dosežejo na osnovi sedeža in delovanja v javnem
interesu, števila članov, izvajanja aktivnosti, programov,
prireditev in drugih aktivnosti, ki jih bodo v vlogi
opredelili.

Pravilnik določa pogoje, merila in kriterije ter postopke
sofinanciranja socialno varstvenih programov in
programov s področja družbenih dejavnosti.

Merila so določena v točkah, vrednost točke pa se bo
izračunala za vsako proračunsko leto posebej in bo
odvisna od višine sredstev, ki jih bo občina namenila v
proračunu.

Občina je tovrstne dejavnosti doslej sofinancirala na
podlagi posameznih vlog oz. prošenj izvajalcev, kar ni
bilo vedno v skladu z višino planiranih proračunskih
sredstev.
V proračunu za leto 2017 bo tako točno določena kvota
sredstev, namenjenih za sofinanciranje, ki se bo razdelila
na podlagi javnega razpisa, ki ga bo občina objavila na
oglasni deski, spletnih straneh in v občinskem časopisu.
Izbrani izvajalci bodo sklenili z občino pogodbo o
sofinanciranju, občina pa bo imela možnost nadzora nad
namensko porabo sredstev sofinanciranja in morebitnega
ukrepanja glede vračila sredstev v proračun.

V predlogu proračuna za leto 2017 občina planira
sredstva sofinanciranja v višini 6.000,00 EUR, ki so
razporejena na treh postavkah glede na vsebino
dejavnosti: podpora posebnim skupinam (npr.
upokojenci, vojni veterani, borci za vrednote NOB),
socialno varstvo (npr. društva invalidov, paraplegikov,
varne hiše) in izvajalci protokolarnih dogodkov (npr.
turistična društva, podeželska mladina, podeželske žene
in dekleta, čebelarji).
Pravilnik o sofinanciranju socialno varstvenih programov
in programov s področja družbenih dejavnosti je
objavljen v Uradnih objavah Občine Tabor, to je na
spletni strani občine in v občinskem časopisu.

Merila in kriteriji so sestavni del pravilnika in določajo
število točk, ki jih posamezni izvajalci oz. prijavitelji

Saša Zidanšek Obreza

www.obcina-tabor.si
Kot ste verjetno že sami opazili, se naša spletna stran iz
dneva v dan bolj bogati z različnimi uporabnimi
vsebinami in fotografijami.
Poleg osnovnih podatkov o lokalni skupnosti, obrazcev in
vlog, informacij javnega značaja, javnih razpisov in
natečajev lahko na spletni strani najdete tudi koledar
prireditev, vabila in obvestila javnih zavodov in javnih
podjetij, katerih soustanoviteljica je naša občina,
dejavnosti v Domu krajanov, arhiv izdanih občinskih
časopisov itd.
Kot noviteta na spletni
strani je posebna rubrika
Javne objave in javne
razgrnitve, kjer boste lahko
spremljali podzakonske in
druge akte, ki so v postopku sprejemanja in nanje dajali
ustrezne pripombe in predloge. Vse vsebine v zvezi s tem
se hkrati nahajajo tudi v gradivu sej občinskega sveta.

V rubriki Osmrtnice bodo vidna obvestila o smrti in
datumih pogrebov umrlih občanov, v sodelovanju s
pogrebnimi službami, ki bodo predhodno pridobile
soglasja svojcev za objavo.
V rubriki Galerija slik se nahajajo fotografije z različnih
področij življenja in dela lokalne skupnosti. Vabimo vas,
da tudi sami prispevate svoje foto utrinke in popestrite
galerijo ali bazo slik na naslovni strani spletne strani (t.i.
sliderje) in jih pošljete na e-poštni naslov: info@obcinatabor.si.
Pohvaliti je potrebno tudi naša društva, ki so že ali pa še
bodo poslala svoje vsebine za objavo. Pri vsakem društvu
tako najdete pod rubriko Društva kratko predstavitev in
kontaktne podatke, da boste lahko kar najbolj spoznali
njihove dejavnosti in se morda tudi včlanili.
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Dodali smo tudi povezave na družbe Elektro Celje, d. d.,
Simbio, d. o. o., in Javno komunalno podjetje Žalec, d. o.
o., kjer lahko spremljate morebitne motnje vodooskrbe,
urnik praznjenja greznic, odklope električne energije,
akcije zbiranja in urnik odvoza odpadkov za našo občino.

Spletna stran se bo neprestano nadgrajevala in
dopolnjevala z namenom, da boste občani in tudi drugi
kvalitetno in sprotno informirani.
Saša Zidanšek Obreza

Brezplačno svetovanje za naše občane
Spoštovani občani!
Sporočamo vam, da za vas v sodelovanju z Občino Tabor organiziramo

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

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

Vaša pravna klinika

Prejeli smo
Navihan večer 2016
Navihani muzikanti so 19.
novembra 2016 v Domu
krajanov Tabor pripravili že
svoj 4. samostojni koncert z
naslovom Navihan večer, ki
pa je bil letos še posebej
zanimiv, saj so na koncertu
praznovali svojo 5. obletnico
delovanja. Poglejmo, kaj so
nam o koncertu povedali
Navihani muzikanti:
»Navihani muzikanti smo še
vedno pod vtisom našega in
vašega Navihanega večera,
ki je bil res nekaj posebnega
in kar moramo najprej
storiti, je to, da se vam iz
srca zahvalimo, da ste
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praznovali z nami in da smo skupaj napolnili dvorano do čisto zadnjega kotička. To je tisto, kar si muzikanti ter
organizatorji najbolj želimo. Da se malo pošalimo, tudi podžupan je dejal, da bo za naslednji Navihan večer potrebno
narediti večjo dvorano. Upamo, da ste uživali in hvala še enkrat, da nas spodbujate ter nam dajete nov zagon. Tako, vidimo
se naslednje leto na Navihanem večeru 2017!
Seveda pa ne smemo pozabiti na donatorje, ki so nam po svojih močeh pomagali pri organizaciji. Ti so: Občina Tabor,
Občina Hrastnik, Odelo, d. o. o., Terglav žage, Vija, d. o. o., Avtopralnica Sonček, Mizarstvo Šergan, Studio Šergan,
Novem, Gostilna Rimljan, Smreka ‒ Jelka, Šolski center Šentjur, Vrtnarstvo Lončarek, Brglez Roman, Krajevna skupnost
Griže. Hvala za pomoč. Hvala vsem nastopajočim, napovedovalcu, snemalcem, fotografu, ozvočevalcem, skratka vsem, ki
so pripomogli k izvedbi koncerta.
Največja zahvala pa seveda gre našim staršem, ki nam stojijo ob strani, nas spodbujajo, pomagajo ter nam kažejo pravo pot
v prihodnost. Še enkrat, HVALA VAM!«
Navihani muzikanti

Vabilo na krožek Biodinamično kmetovanje
Srečanja bodo vsak drugi četrtek v mesecu v sejni sobi Občine
Tabor od 9. do 10.30,
in sicer 8. 12. 2016, 12. 1. 2017, 9. 2. 2017 in po dogovoru do
junija 2017.
S seboj prinesite barvice: rdečo, modro, rumeno in vijolično,
ter Setveni priročnik po Mariji Thun za leto 2016. Priporočam,
da si čim prej priskrbite Setveni priročnik 2017 (prodaja v
knjigarnah Mladinske knjige ali pri Društvih Ajda). Predlagam
tudi, da se včlanite v Društvo Ajda Štajerska in tam
poglabljate prakticiranje in učenje biodinamike.
Zaželene prijave.
Lepo pozdravljeni.
Maja Klemen Cokan

Knjižne novosti, ki vas čakajo na policah Občinske knjižnice Tabor
 Ščurek, M.: Klovnov svet

 Brooks, K.: Dnevnik iz bunkerja

 Lausser, M.: Živali okoli nas : odkrivanje in
določanje najpogostejših sledov in odtisov

 Bucay, J.: Pot samoodvisnosti

 Kang, S. K.: Delfinja vzgoja : kako vzgojiti
zdrave, zadovoljne in motivirane otroke, ne da bi
se vam bilo treba spremeniti v tigra

 Banner, C.: Hiša na robu noči
 Mičić, S.: Deček s tatujem na srcu : resnična
zgodba

Vabljeni v Občinsko knjižnico Tabor vsak torek med 14. in 18. uro in na pravljične urice vsak konec meseca.
Medobčinska splošna knjižnica Žalec
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Savinjčani beremo 2016/2017
Kaj je življenje …
Zagotovo si kdaj postavite to vprašanje, spoštovane
bralke, spoštovani bralci, kajne? Ko si postavimo to
vprašanje, se spomnimo, kako v naša življenja vstopajo in
izstopajo različni ljudje. Eni vstopijo in kmalu izstopijo.
Drugi ostanejo za dolgo. Tretji za vedno. Vsi pa pridejo
ali gredo v pravem trenutku. In vsi puščajo dragoceno
sled. Marsičesa nas naučijo. Nas brusijo in obrusijo.
Naše življenje je kot vlak, ki drvi skozi pokrajino.
Ustavlja se na postajah, da potniki v gneči vstopijo in
izstopijo – komaj se uspejo pogledati, kaj šele pozdraviti
– pa že drvi naprej.
Dragi vsi, odločite se, da vaše življenje ne bo podobno
vlaku. Naj bo vaše življenje podobno potniku na vlaku.
Potniku, ki mirno in brezskrbno sede na dodeljeni sedež
ter izbere, kaj bo počel med vožnjo – zrl skozi okno in
občudoval naravo, zaprl oči in sanjaril, obračal list za
listom v knjigi, ki jo varuje v naročju … Potnik na vlaku
ima možnost izbire. Ve, da je nekam namenjen, da je za
pot potreben čas in da med vožnjo ne more izstopiti,
vendar lahko čas vožnje porabi po svoje. Zato, spoštovani
vsi – pogosto si predstavljajte, da ste potnik na vlaku.
Postrezite si skodelico čaja, zleknite se v svoj najljubši
ležalnik, pozabite telefon v torbici, še bolje v avtu ali

službi, in počnite, kar vam je ljubo. Lahko tudi nič.
Lahko pa se prepustite užitku s knjigo. Če ne veste, kaj bi
brali, poglejte v seznam knjig, ki je pred vami. Skrbno
smo izbirali in srčno upam, da smo dobro izbrali.
8. maja 2017 se bomo srečali – če prej ne, seveda. Takrat
nam boste povedali, kako smo izbrali. Lahko nam boste
tudi povedali, kaj je za vas življenje. Je vaše življenje
vlak ali potnik na vlaku?
Življenje je obenem zelo zapleteno in čisto preprosto, je
zapisano v knjigi Babica vas pozdravlja in se opravičuje.
Moramo znati upočasniti ritem življenja. Moramo se
znati kdaj tudi ustaviti. Si pogledati v oči. Si vzeti čas za
svoje najbližje, predvsem pa zase. Kdaj pa kdaj moramo
tudi reči ne. Če znamo vse to, je življenje, čeprav je
zapleteno, čisto preprosto. Predvsem pa lepo.
Življenje potrebuje besede, zato vam bo hvaležno, ker
boste tudi letos z nami. In prav tako vam bomo hvaležni
tudi mi.
Jolanda Železnik, direktorica Medobčinske splošne
knjižnice Žalec

Kaj je življenje …
Prostor med našimi obrazi je dvorišče; veje bi pognale,
ptice bi sedale nanje in gnezdile, ko smo dobri drug z
drugim. A nismo vedno. Kakšen dan smo tako vsak zase,
da se veter izgubi, ko se zavleče v dvorišče med nami.
Nekdo bi nas moral naslikati, ko smo dobri drug z
drugim, in razstaviti ob poteh, da ne pozabimo.
To je življenje.
Izbrali smo zgodbe z dvorišča naših življenj. Vabimo vas,
da ste z nami v deseti sezoni branja v projektu Savinjčani
beremo 2016/2017, ki ga začenjamo 20. novembra 2016,
na dan slovenskih splošnih knjižnic.
Z vpisom v katerikoli enoti Medobčinske splošne
knjižnice Žalec boste postali član skupnega branja. Prejeli
boste brošuro z izborom branja. Knjige čakajo na vas v

vseh enotah knjižnice, svetujemo pa, da si posamezne
naslove rezervirate in se s tem zapišete v čakalno vrsto.
Vse o projektu Savinjčani beremo 2016/2017 najdete na
domačih straneh knjižnice www.zal.sik.sipod zavihkom
Projekti.
Ko vas bomo povabili na zaključno prireditev, ki bo maja
2017, boste imeli svoj odgovor na vprašanje, kaj je
življenje. Zapišite ga poleg naslovov vsaj petih knjig, ki
jih morate prebrati.
Zgodbe nam ponujajo ogledalo. Saj poznamo pravljico o
zrcalu, ki ga živali najdejo na gozdni jasi? Da, to je moja
slika.
Irena Štusej, bibliotekarka Medobčinske splošne
knjižnice Žalec
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Lovec na tornade v Medobčinski splošni knjižnici Žalec
V Medobčinski splošni knjižnici Žalec je potekalo izjemno zanimivo predavanje meteorologa, fotografa in lovca na
tornade Marka Korošca. V pogovoru, ki ga je vodil Marko Rozman, novinar in moderator na Radiu Slovenija, sta pojasnila
vremenske razmere, ki vodijo do nastanka tornadov, in pustolovščine, ki jih doživlja Marko Korošec, ko potuje po
Združenih državah Amerike, da bi se kar najbolj približal temu ekstremnemu pojavu. Poleg razburljivih doživetij v družbi
znanstvenikov proučuje značilnosti tornada in s tem išče načine, kako preprečiti ali vsaj omiliti njihovo uničujoče divjanje.
Fotograf Marko Korošec je pred časom
zmagal na fotografskem natečaju revije
National Geographic Traveler. S fotografijo
ogromnega nevihtnega oblaka v obliki NLP-ja
in v ostrem kontrastu s krajino je pometel s
svetovno konkurenco. Fotografijo je naslovil
filmsko,
Dan
neodvisnosti. Njegove
fotografije sicer objavljajo številni svetovni
mediji, kot so National Geographic, Weather
channel, CNN, Daily mail in BBC. Poleg
tornadov ga zanimajo vsi vremenski pojavi, ki
so neobičajni oziroma zunaj normale; poleti so
to neurja s strelami, tornadi, strukture neviht,
pozimi obilna sneženja, žled, ekstremno ivje, orkanska burja, poplave ipd. Skratka vse, kar ni normalno in vsakdanje.
Pogovor je spremljala razstava fotografij, ki bo na ogled do 2. decembra 2016 v času odprtosti knjižnice.
Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Jezikovna tržnica
V petek, 21. oktobra 2016, smo učenci in učitelji naše šole pripravili že sedmo jezikovno tržnico, s katero celostno
nadgradimo delo z učenci priseljenci in krepimo medkulturni dialog na šoli. Dogajanje je tega dne povezoval slogan:
Kjerkoli sonce teče, povsod kruh se peče; ki je s kruhom zaokrožil spoznavanje jezikov in kultur.
Šolski tim za učence priseljencev je v šolski telovadnici pripravil
pravi jezikovni semenj. Ob odprtju so pripravili prijeten kulturni
program, v katerem so petošolci vihrali z zastavami vseh držav,
kjer imajo učenci naše šole korenine, učenci otroškega pevskega
zbora Kobulka pa so zapeli tudi v nemščini. Kulturni program sta
obogatila še gosta iz Rusije, ki sta zaigrala in zapela pesem
Kalinka. Starši učencev iz Bosne in Hercegovine, Kosova,
Makedonije, Nemčije, Nizozemske, Paname, Rusije in Ukrajine
ter romski otroci so na jezikovnih stojnicah predstavljali različne
zanimive predmete, da so prikazali del kulture različnih narodov,
pogovor pa je tekel tudi o različnih vrstah kruha, ki so ga
pripravili. Učenci razredne stopnje so spoznavali besede v
različnih jezikih, z učenci predmetne stopnje pa so se pogovarjali
gostje, tujci, ki živijo v Sloveniji. Pripovedovali so o svojih
deželah, kulturi, običajih in o tem, s kakšnimi občutki in
težavami so se srečevali, ko so prišli v Slovenijo. Šestošolcem
sta se predstavila Nivija P. Robič iz Paname in Ali Khodary iz
Sudana, ki je z nami sodeloval že drugo leto zapored in je učence
navdušil s tradicionalnim sudanskim oblačilom in pisavo.
Sedmošolcem sta se predstavila Nizozemec Mark Witeveen in
Karen Thorn iz Velike Britanije. Osmošolce je obiskal
predstavnik ameriške ambasade v Sloveniji, devetošolci pa so o
življenju v Nemčiji prisluhnili Sonji Zakrajšek Pukmaister.
Učencem, ki obiskujejo izbirni predmet nemščina, je
predstavnica iz Goethejevega inštituta pripravila zanimiv jezikovni kviz. Jezikovni živžav je v najrazličnejših oblikah vse
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dopoldne zapolnjeval šolske hodnike, učenci pa so ugotovili, da vsak kruh diši in da ima v vsaki kulturi kruh poseben
pomen za tkanje pristnih vezi med ljudmi.
Živimo v svetu pogostih stikov različnih kultur, narodnosti in jezikov. Tudi učenci se srečujejo s svojimi vrstniki, ki jim
slovenščina ni materni jezik, zato na naši šoli s pridom izkoristimo bogastvo srečevanja jezikov in kultur za medsebojno
spodbujanje k strpnosti, ki se je ob tem učimo eni in drugi. Jezikovna tržnica je dokaz, da se lahko otroci kvalitetno družijo
ne glede na jezik in kulturo, ob tem pa se vsi bogatijo v znanju in sprejemanju.
Monika Korbar, 1. OŠ Žalec

Polzelska tovarna nogavic pomaga socialno šibkim
Zaposleni v Polzeli tovarni nogavic, d. d., so se odločili pomagati socialno ogroženim. Zelo dobro se zavedajo, kako je, če
česa zmanjka na polici in si tega ne moreš kupiti. Za pomoč, ki jo je delavcem pred časom ponudil Rdeči križ Slovenije se
želijo oddolžiti in pomagati tistim, predvsem družinam z otroki, ki nimajo dovolj sredstev za preživetje.
Od septembra so v vse svoje prodajalne postavili košare, v
katere lahko kupci darujejo katerekoli izdelke, ki jih
proizvaja polzelska tovarna. Do sedaj so v 16 prodajalnah po
Sloveniji zbrali že več kot 600 različnih vrst izdelkov in jih
podarili območnim združenjem RK, ki delujejo na območju,
kjer so prodajalne. Območna združenja te izdelke namenijo
družinam z otroki.
To je odraz razmišljanja na visoki stopnji in zavedanje o
družbeni odgovornosti podjetja, o kateri marsikatero vodstvo
ne razmišlja prav veliko. Slovenci pomagamo, ko je treba.
Zdaj, ko so si delavci in tovarna opomogli, vračajo pomoč, ki so je bili še ne tako dolgo nazaj deležni sami.
Hvala in lep pozdrav.
Matjaž Črešnovar, Sekretar OZ RK Žalec

Zdravstveno varstvo vojnih veteranov po 1. januarju 2017 ‒ novosti
S 1. januarjem 2017 bodo nastopile spremembe pri
priznavanju pravice do dopolnilnega zdravstvenega
zavarovanja za vojne veterane (v nadaljevanju:
zdravstveno varstvo).
Naj spomnimo, da ste v letu 2016 to pravico pridobili
vojni veterani, ki ste dopolnili 55 let starosti, ali ste trajno
popolnoma izgubili delovne zmožnosti, če ste prejemali
veteranski dodatek, ali ste izpolnjevali pogoje za
pridobitev veteranskega dodatka ali ste bili prijavljeni v
evidenco brezposelnih oseb po predpisih o zaposlovanju
in zavarovanju za primer brezposelnosti ali ste uveljavili
pravico do poklicne, predčasne, starostne ali invalidske
pokojnine v skladu s predpisi o pokojninsko invalidskem
zavarovanju, in sicer ne glede na višino pokojnine. Ukrep
je veljal le za leto 2016.
V letu 2017 pa bodo dokončno uveljavljene spremembe
Zakona o vojnih veteranih (v nadaljevanju: zakon), po

katerem se pravica do plačila premije dopolnilnega
zdravstvenega zavarovanja iz državnega proračuna
ponovno zagotavlja v polnem obsegu, in sicer ob
izpolnjevanju predpisanih splošnih pogojev po zakonu, to
je:
- uveljavljen status vojnega veterana in
- dopolnjena starost 55 let (pred dopolnjeno starostjo 55
let pa le v primeru ugotovljene trajne popolne izgube
delovne zmožnosti – invalidnost I. kategorije priznana z
odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije).
Vojni veterani, ki ste že imeli priznano pravico do
zdravstvenega varstva (po odločbi upravne enote) in vam
je bila ta pravica z odločbo upravne enote od 1. januarja
2013 razveljavljena po določbah Zakona za
uravnoteženje javnih financ in ki boste do vključno 31.
12. 2016 dopolnili 55 let starosti ali ste invalidi I.
kategorije, bo Upravna enota Žalec po 1. 1. 2017
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postopke uvedla po uradni dolžnosti (kar pomeni, da
vam ni potrebno vlagati vloge ali zahtevka, ampak bo to
storila UE Žalec) in vam z odločbo ponovno priznala
pravico do zdravstvenega varstva ter vas prijavila v
zavarovanje pri zavarovalnici, kjer že imate sklenjene
pogodbe.
Pisno zahtevo za priznanje pravice do dopolnilnega
zdravstvenega varstva pa boste vložili vojni veterani, ki
boste s 1. januarjem 2017 oziroma kasneje dopolnili
starost 55 let ali boste invalidi I. kategorije, in sicer tisti:
- ki vam je bila pravica razveljavljena po letu
2013 zaradi starosti in
- tisti vojni veterani, ki še nikoli niste imeli
priznane pravice do zdravstvenega varstva.
Pravica do plačila zdravstvenega varstva bo
upravičencem priznana z odločbo Upravne enote Žalec:
- po uradni dolžnosti od 1. 1. 2017 dalje,
- na zahtevo stranke pa od prvega dne naslednjega
meseca po vložitvi vloge.
Pri tem še posebej opozarjamo, da tisti vojni veterani, ki
imate z odločbo Upravne enote Žalec že priznano pravico
do zdravstvenega varstva in se vam premija (že) plačuje
iz proračuna RS, vam ni potrebno ponovno vlagati novih

vlog, saj vam je bila pravica z odločbo že priznana.
Prav tako izpostavljamo, da vojni veterani, ki si sami
plačujete premije zdravstvenega varstva in boste od 1. 1.
2017 dalje upravičeni do pravice zdravstvenega varstva
po Zakonu o vojnih veteranih, ne prekinete s plačevanjem
premije. Že vplačane premije, od priznanja pravice po
odločbi do prijave v zavarovanje pri določeni
zavarovalnici, bodo namreč vrnjene na osebni račun
upravičenca.
Vloge za uveljavitev pravic vojnih veteranov so dostopne
na spletni strani državnega portala e-uprava: https://euprava.gov.si ali na spletnih straneh Upravne enote
Žalec: http://www.upravneenote.gov.si/zalec/ pod rubriko
»obrazci Upravne enote Žalec« ali v sprejemnem
prostoru na Upravni enoti Žalec.
Odgovore na morebitna dodatna vprašanja lahko dobite
tudi osebno pri uslužbencih Upravne enote Žalec ter na
tel. št. (03) 713 51 56 ali (03) 713 51 52 ali nam pišite na
e- naslov ue.zalec@gov.si.

Simona Stanter, načelnica

Alkohol pomembno prispeva k nastanku prometnih nesreč
Alkohol je pogosto prisoten v našem vsakdanjem življenju, ob različnih priložnostih, od druženja, praznovanja do tudi
osebne stiske posameznikov. In ker je pitje alkohola družbeno sprejemljivo in ga pije večina posameznikov v naši družbi,
pogosto pride do njegove zlorabe. Že v majhnih količinah lahko alkohol
namreč vpliva na voznikovo ravnanje. Tuji raziskovalci so ugotovili, da
že po prvem popitem kozarcu začnejo slabeti vozniške sposobnosti,
podaljšuje se reakcijski čas in povečuje se število napačnih odločitev. Z
večanjem koncentracije pa se povečujejo tudi negativne posledice,
opozarjajo na Javni agenciji RS za varnost prometa (AVP).
Ljudje pogosto podcenjujemo vpliv alkohola na naše sposobnosti in
tako menimo, da smo še sposobni sodelovanja v prometu, dokler se ne
pokažejo že vedenjski znaki močne alkoholiziranosti – npr. zanašanje,
dvojni vid, zapletanje v govoru itd.
Najmanj alkohol vpliva na zelo dobro naučeno in avtomatizirano
vedenje, kot je hoja. Vendar pa alkohol že s prvim kozarcem vpliva na
naše sposobnosti mišljenja in zaznavanja. Tako se pojavijo težave pri
zaznavanju rdeče barve, oddaljenosti, tunelski vid, podcenjevanje
tveganja, manjša kontrola vedenja, podaljšanje reakcijskega časa itd.,
kar pomembno vpliva na naše varno vedenje in ustrezno reagiranje,
predvsem v kritičnih situacijah.
Statistični podatki tako kažejo, da je približno 10 % povzročiteljev
prometnih nesreč pod vplivom alkohola, vendar je med najhujšimi prometnimi nesrečami ta delež skoraj tretjina (30 % pri
nesrečah s smrtnim izidom).
Vozniki pogosto menijo, da lahko alkoholiziranost zmanjšajo z nekaterimi triki ali pripomočki, kot je npr. svež zrak,
telesna aktivnost, spanje, žvečilni gumiji, mastna hrana. Vendar moramo vedeti, da ti ukrepi ne vplivajo na
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alkoholiziranost, upočasni se lahko samo prehajanje alkohola v kri. Sama predelava alkohola je približno enaka, saj se
alkohol razgrajuje v jetrih, približno 1 enota alkohola na uro, če ne pride do zasičenosti. Zato je pomembno, da če smo
vozniki, sploh ne pijemo alkohola, oz. če smo pili alkohol, ne vozimo, ampak vnaprej predvidimo, kako bomo varno prišli
domov. Moramo vedeti, da smo lahko po zabavi in samo parih urah spanja zjutraj še močno pod vplivom alkohola.
V Sloveniji je z zakonom določeno, da lahko imajo vozniki kategorije B v litru izdihanega zraka 0,24 mg alkohola
oziroma 0,5 promila alkohola, ob pogoju, da ne kažejo motenj v vedenju, katerih posledica je lahko nezanesljivo ravnanje
v cestnem prometu. Za voznike začetnike, poklicne voznike, učitelje vožnje in nekatere druge pa velja popolna treznost
(0,0 alkohola).
Kazni za alkoholizirane voznike
Prekršek

Globa

KT Stranska sankcija

Do vključno 0,50 g alkohola na kg krvi ali 0,24 mg / l
300,00
izdihanega zraka in kaže znake motenj v vedenju

4

/

Več kot 0,50 do vključno 0,80 g alkohola na kg krvi
ali več kot 0,24 do vključno 0,38 mg / l izdihanega 600,00
zraka
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Možna udeležba na zdravstvenem pregledu s
svetovanjem pri osebnem zdravniku – za izbris 4
KT.

Več kot 0,80 do vključno 1,10 g alkohola na kg krvi
ali več kot 0,38 do vključno 0,52 mg / l izdihanega 900,00
zraka

16

Prostovoljna
udeležba
na
rehabilitacijskem
programu za izbris 4 KT (enkrat v treh letih).

Več kot 1,10 g alkohola na kg krvi ali več kot 0,52
1.200,00 18
mg / l izdihanega zraka

Možnost pridržanja voznika, odvzem vozniškega
dovoljenja ali odložitev odvzema s kontrolnim
zdravstvenim pregledom in udeležbo na ustreznem
rehabilitacijskem
programu
(edukacijske,
psihosocialne delavnice ali zdravljenje).

Na Javni agenciji RS za varnost prometa izvajajo tudi rehabilitacijske programe za voznike, ki so vozili pod vplivom
alkohola ter bili kaznovani. Plačati morajo globo, opraviti kontrolni zdravstveni pregled, se udeležiti enega izmed
programov, edukacijske ali psihosocialne delavnice ter imeti do dveh let pogojno vozniško dovoljenje. Letno je takšnih
približno 6.000, v letošnjem letu nekaj manj tudi zaradi stavke policistov. Med temi je velika večina, skoraj 90 % moških,
prevladuje starostna skupina 35–54 let.
Zato priporočamo, da ne pijete alkoholnih pijač, če vozite, oz. če ste pili alkohol, vnaprej predvidite varen prihod domov.
Javna agencija RS za varnost prometa opozarja: Premisli. Alkohol ubija. Vozimo pametno!
Javna agencija Republike Slovenija za varnost prometa

Begunska problematika
Ko smo se v Sloveniji pred letom dni soočili z
množičnim prihodom migrantov na meje, si kljub
jasnemu zavedanju o resnosti položaja in skrbnih
pripravah verjetno nihče med nami ni prav dobro
predstavljal, kakšen izziv nas čaka. Toda država, lokalne
skupnosti in občine, humanitarne in nevladne
organizacije ter prostovoljci smo pokazali, da lahko na
državni in lokalni ravni tudi v tovrstnih izrednih razmerah
dobro in usklajeno sodelujemo.
Žal so se uresničile napovedi, da pojav migracij ni bil
enkraten pojav, ampak je dejstvo, s katerim bomo morali
najti skupni način sobivanja. Že samo zavedanje, da so
migracije odsev časa, v katerem živimo, je ključen korak
k oblikovanju rešitev. Slovenija si vseskozi prizadeva
tudi za iskanje skupnih, dolgoročno naravnanih rešitev na
evropski ravni, ki bi pripomogle k učinkovitemu

obvladovanju migracij, ter solidarno prevzema del
odgovornosti v okviru projekta premestitve oseb, ki
potrebujejo
mednarodno
zaščito.
Poudarimo naj, da so
razmere v naši regiji trenutno stabilne, vendar pa je
dogajanje v naslednjem obdobju težko napovedati.
Pričakujemo lahko, da bo do nezakonitih prehodov meja
prihajalo ves čas in da se bo njihovo število v prihodnje
še povečevalo. Zato so pristojni organi že pripravili nabor
ukrepov, prilagojenih več različnim scenarijem. Medtem
ko so varnostni ukrepi usmerjeni predvsem v dosleden in
intenziven nadzor na meji, bomo z organizacijskimi
ukrepi migrantom, ki bodo prišli na območje naše države,
zagotovili ustrezno oskrbo in obravnavo v skladu z
nacionalno in mednarodno zakonodajo. Zavedamo se, da
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prihodi migrantov – tudi zaradi strahu pred ponovitvijo
lanskih množičnih prihodov – marsikje po državi, še
posebej pa na obmejnih območjih, v ljudeh zbujajo
nelagodje. Ravno zato, ker ne želimo, da bi prehodi
migrantov čez hrvaško-slovensko mejo vznemirjali
prebivalstvo in njihov vsakdan, poskušamo situacijo
reševati na čim bolj kontroliran način. Eden
pomembnejših ukrepov je tudi vzpostavitev sprejemnoregistracijskih centrov ob meji s Hrvaško. Smiselno je
namreč, da migranti, ki jih je policija zaznala pri
nezakonitem prehodu meje, med obravnavo ostanejo čim
bližje meji in morebitnemu kraju vrnitve, tj. Hrvaški.
Poudarjamo, da bodo ti centri vzpostavljeni le, če se bo
število migrantov, ki jih je policija zaznala pri
nezakonitem prehodu meje, tako povečalo, da jih ne bo
mogoče obravnavati v obstoječih policijskih enotah.
Centri bodo začasne narave, zaprtega tipa in vseskozi pod
nadzorom policije. Migranti bodo v centru največ do 72
ur, njihovo gibanje pa bo omejeno. Sprejemnoregistracijski center bo razdeljen na sprejemni del, kjer se
bodo izvajali policijski postopki, in bivalni del. Vse
prevoze v center in iz njega bo opravljala policija in s tem
zagotovila nadzor nad migranti ter največjo možno

varnost za okoliško prebivalstvo. V centrih bo
zdravstveno osebje poskrbelo za nujno medicinsko
pomoč, poskrbljeno pa bo tudi za otroke in mladoletnike
brez spremstva.
Država poskuša pri reševanju migrantske problematike
ves čas ohranjati ravnotežje med obveznostmi, ki jih ima
do migrantov po domači in mednarodni zakonodaji, ter
varnostjo domačega prebivalstva. Vlada je in bo naredila
vse, kar je v njeni moči, da do večjega obsega
nezakonitih migracij na našem ozemlju ne bi prišlo,
predstavniki pristojnih državnih organov pa so v stalnem
stiku s predstavniki vseh ključnih občin in lokalnih
skupnosti.
Naloga, ki je pred nami, je zahtevna, terja veliko
odgovornosti in naporov, zato se ob tej priložnosti
ponovno zahvaljujemo vsem, ki ste prispevali h
konstruktivnemu reševanju migracijske krize.
Informacije o aktualnem dogajanju na področju migracij
in odzivu Slovenije nanje so na spletni strani
pomoc.beguncem.gov.si.
Urad Vlade RS za komuniciranje
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Obiskala nas je štorklja
S privoljenjem srečne mamice in ponosnega očka razglašamo prihod novorojenke:

 12. novembra se je rodila 53 cm velika in 3780 g težka deklica Elizabeta staršema Tini
Slokan in Miranu Lazarju iz Ojstriške vasi.
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
10. tradicionalni slovenski zajtrk
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Tretji petek v novembru smo v Vrtcu Tabor tradicionalno pripravili zajtrk, na katerega smo povabili g. župana in
predstavnike Čebelarskega društva Tabor. Z nami so zajtrkovali in se družili g. Grobler, g. Nemivšek in ga. Pepel. Gostili
smo jih od osme ure pa tja vse do desete, ko smo skupaj zapeli Slakovo pesem Čebelar. V dopoldnevu pa so pokukali v
naše delo po vseh igralnicah, se z nami igrali, nas občudovali pri ustvarjanju in se nam tudi priključili pri delu.
Se vidimo prihodnje leto. Naj medi!
Vzgojiteljice Vrtca Tabor

Počitnikovanje
V novembru je k nam na daljše počitnice prišla kača Bimba.
Bimba je ameriški gož, ki jo je k nam prinesel g. Matjaž
Cvilak. Prihod kače so otroci že nestrpno pričakovali, zato
je bilo navdušenje in vznemirjenje toliko večje. G. Matjaž je
svojo kačo otrokom predstavil, lahko so se je dotikali. V
naslednjem tednu jo pride tudi nahranit, kar bo zagotovo
zelo zanimivo opazovati. Bimba nam bo pomagala, da se
spoznamo s plazilci in da premagamo morebitne predsodke
in strahove. Bimba pri nas ostane dva meseca, želimo ji
prijetno počitnikovanje, tišine in miru pa ji ne moremo
obljubiti.
Hvala, g. Cvilak.
Vzgojiteljice Vrtca Tabor

Medeni zajtrk
Na POŠ Tabor smo se v petek, 18. 11. 2016, že desetič zbrali na tradicionalnem slovenskem zajtrku ob medu, mleku in
maslu. Najprej smo vsi zapeli Slakovo pesem Čebelar. Nato je Teodor Zaberložnik zaigral na harmoniko dve Slakovi
pesmi.
Prireditvi so poleg učiteljev in
učencev prisostvovali tudi vidni
predstavniki Občine Tabor.
Predsednik čebelarskega društva
Darko Nemivšek je poudaril pomen
čebel za naš obstoj in se zahvalil
učiteljem in učencem, ki o tem
razpravljamo in se tako osveščamo.
Obenem pa je podelil plaketi ob 10.
obletnici šoli in vrtcu.
Župan Občine Tabor Anton
Grobler je učencem in učiteljem
čestital ob 10. obletnici tega zajtrka
in poudaril pomen zajtrka za zdravje
vsakega človeka.
Prireditvi pa je prisostvovala tudi lastnica zasebnega čebelarskega muzeja Mira Pepel, ki se je zahvalila za vse obiske
muzeja (predvsem otrok iz vrtca in učencev 3. razreda) ter povabila tudi druge na ogled.
Za vse izrečene besede se je v imenu šole in vrtca zahvalila vodja OE Vrtec Tabor Klavdija Konečnik, ki je gostom
podarila medenjake, ki so jih spekli vrtčevski otroci.
Marija Završnik
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Aktivnosti naših društev
Pohod 50 + v oktobru
Že je minil mesec, mi, udeleženci pohoda 50 + pa smo se zopet udeležili našega predvidenega pohoda.
Tokrat nas je pot vodila iz Tabora, mimo Mrzlega polja, Pondorja proti Kapli, nato čez regionalno cesto Celje–Ljubljana
na Medetov grič in po gozdni poti naprej proti Otokom, skozi Ubožno proti avtobusni postaji Pihlbirt, Ojstriški vasi in po
stari pešpoti nazaj v Tabor.

Vreme nam je služilo, bilo je precej oblačno, malo vetrovno, mi pa polni energije in dobre volje. Na križišču v Pondorju
smo si ogledali vaško skulpturo sejalca, pri Bobnarjevih mogočen kozolec z zidanimi stebri, potem še podružnično
cerkev, posvečeno sv. Radegundi, zavetnici lončarjev, tkalcev in priprošnjici proti otroški vročini, ranam na želodcu in
proti vodnim nevarnostim. Za zunanji in notranji ogled cerkve, njenih oltarjev, kipov svetnikov, bander smo naprosili g.
Miha Kokoleta, ki nam je razložil bogato zgodovino cerkve. Hvala za podane drobce te cerkvene dediščine in sladka
presenečenja ob zaključku obiska.
Uživali smo tudi ob razkošnih jesenskih barvah pokrajine, šelestenju odpadajočega listja, raznovrstnem podrastju,
barvitih mušnicah in ostalih, tudi pravih gob in lepem razgledu po tem delu naše občine in ostale Savinjske doline.
Srečno do prihodnjič!
Društvo upokojencev Tabor

Martinovanje 2016
V soboto, 12. novembra, sta Društvo upokojencev Tabor in Občina Tabor organizirali vsakoletno »MARTINOVANJE«
oziroma srečanje starejših občanov občine. Člani društva upokojencev so s svojim prostovoljnim delom prispevali k
organizaciji srečanja, medtem ko je občina prispevala finančna sredstva. Razstavni kotiček je bil v domeni Hermine in je
predstavljal jesenske pridelke domačega vrta in okoliških kmetij.
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Pozdravni govor in besede dobrodošlice je na kratko podal predsednik DU Milan Blatnik. Kot vsako leto so tudi letos
učenci tretjega in četrtega razreda POŠ Tabor pod mentorstvom ge. Manje pripravili kratek program, ki nam je vsem
prisotnim ogrel dlani in pričaral nasmeh na obrazu. Zala je igrala na citre, Teo na harmoniko, Janina na flavto, vmes pa
igrica »ZAČNIMO DAN Z NASMEHOM« ter ples četrtošolcev.
Za povezovanje programa so na izviren in hudomušen način poskrbeli člani Dramske sekcije Teloh iz Tabora. Seveda so
program popestrili tudi s svojimi humorističnimi vložki. Da pa je bilo vzdušje še bolj veselo, je poskrbela skupina
PRIJATELJI »6 ŠE« iz Šešč. To je skupina sedmih pevcev, ki se trudi ohraniti stare, včasih že ponarodele pesmi. Ob
spremljavi harmonike in kitare zveni njihovo petje še bolj pristno in ljudsko. Pa tudi novejše skladbe jim niso tuje. Sledil
je pozdrav in nagovor župana Občine Tabor g. Antona Groblerja. Njegov kratek pregled dela preteklega leta ter okvirne
smernice za naslednje leto so navzoči v dvorani sprejeli z aplavzom. Da želodčki ne bi bili prazni, je za njih poskrbel
Slavi Gržina s svojo ekipo. Po večerji smo se posladkali še s slastnim pecivom in jabolki. Ob kozarčku vina, ki se za
martinovo tudi spodobi, in ob glasbi Prijateljev iz Šešč, je marsikdo v dvorani preizkusil svoje glasilke in z njimi tudi
zapel. Nekateri pa so se prav veselo zavrteli.
Tudi za neboleče sklepe je bilo letos poskrbljeno. Naša občanka je namreč sponzorirala kremo DERMASAL, ki blaži in
pomirja bolečine v sklepih in mišicah.
Ob prijetnem klepetu, obujanju spominov na pretekle čase in prijetni glasbi je večer zelo hitro minil. V upanju, da bosta
zdravje in volja dobro služila še naprej ter da se naslednje leto spet srečamo, v še večjem številu, smo se zadovoljni razšli.
Vsem, ki so kakorkoli pomagali pri organizaciji in izvedbi srečanja, najlepša hvala.
Društvo upokojencev Tabor
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ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Tabor
PRAVILNIK o sofinanciranju socialno varstvenih programov in programov s področja družbenih
dejavnosti v Občini Tabor
SKLEP o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje
Občine Tabor za leto 2017

Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12 in 36/14 - odl. US) in 15. člena Statuta Občine
Tabor (Uradni list RS, št. 120/06, 51/10, 60/15), je Občinski svet Občine Tabor na 17. redni seji dne, 21. 11. 2016
sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Tabor
1. člen
V Odloku o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Tabor (Uradni list RS, št. 83/08) se 4. člen v tabeli »Lokalne
ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah so:« spremeni tako, da se:
- spremenijo naslednji zapisi
1

490170

490171

490201

Tabor‒Spodnja Hosta

O 490181

1554

V

2

490170

490172

490171

Sp. Hosta‒Grajska
vas

490242

2897

V

2897 (Braslovče)

3

490180

490181

490171

Spodnja Hosta‒
Urankar

423297

6462

V

623 (Prebold)

5

490200

490201

732

Tabor‒Loke

992361

2065

V

6

490200

490202

992361

Ločica‒Črni vrh‒
Zahomce‒Ločica pri
Vranskem

447

6347

V

431

V

3550 (Vransko)

Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v Občini Tabor znaša 20.695 m.

2. člen
5. člen se v tabeli »Javne poti (JP) v Občini Tabor so:« spremeni tako, da se:
- briše naslednji zapis
7

992270

992275

490172

Hostnik - Mlinar

Hš 17
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- dodajo naslednji zapisi
23.1

992350

992355

992353

Do čistilne naprave

ČN

152

V

23.2

992350

992356

732

Ojstriška vas1

HŠ 34a

88

V

23.3

992350

992357

732

Ojstriška vas2

HŠ 35c

191

V

45.1

992400

992403

992401

Kresnica 1

HŠ 114

147

V

45.2

992400

992404

992403

Kresnica 2

HŠ 123

35

V

45.3

992400

992405

992403

Kresnica 3

732

25

V

45.4

992400

992406

992402

Plankov log

HŠ 157

120

V

47.1

992420

992423

992361

Tabor Vinogradi Ribič

HŠ 73

107

V

- spremenijo naslednji zapisi
1

923870

923874

923871

Sp. Cestnik ‒Planinc

923391

1276

V

2

923870

923875

923874

Miklavž‒Dečman

HŠ 53

116

V

4

992270

992272

992271

Klovno‒Orešnik ‒Sp.
hosta‒Grabnar

490171

2260

V

5

992270

992273

490172

Hostnik‒Mlinar

HŠ 17

433

V

6

992270

992274

490172

Stajner‒Kališek

HŠ 22

2991

V

8

992280

992281

447

Kapla‒Klovno

992271

220

V

10

992290

992292

447

Kapla‒Mežnar

HŠ 9a

303

V

11

992300

992301

447

Kapla‒Gorjakovo

HŠ 27

623

V

14

992320

992321

447

Kapla‒Marn

HŠ 55a

653

V

17

992330

992332

732

Pondor‒Jelen

HŠ 11

89

V

18

992330

992333

490191

Pondor‒Kos

HŠ 28

134

V

19

992340

992341

447

Drago polje‒
Ojstriška vas

732

1408

V

21

992350

992352

732

Ojstriška vas‒Ribič

HŠ 61

492

V

24

992360

992361

490201

Tabor‒Vinogradi‒
Loke

490202

2123

V

25

992360

992362

490201

Gržina‒Golavšek

HŠ 66

332

V

27

992360

992364

490202

Črni Vrh‒Pavšar

HŠ 11

1141

V

29

992360

992366

490202

Črni Vrh‒Hribernik

HŠ 2

203

V

468 (Braslovče)
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33

992370

992371

490181

Škrabar‒Kisovar

490242

1729

V

35

992380

992382

992366

Črni Vrh

HŠ 1

252

V

39

992390

992394

992391

Konjščica‒Župerl

HŠ 64

633

V

42

992390

992397

992392

Konjščica‒
Teh.Cankar

HŠ 38

1141

V

47

992420

992422

992421

Loke‒Ramšak

HŠ 4

572

V

49

992670

992672

992671

Vrhovec‒Tabor

HŠ 28

318

V

52

992800

992801

447

Prekopa‒Podlog‒
Tabor

992671

2909

V

53

992800

992802

992801

Podlog‒Šmit

HŠ 50

133

V

55

992800

992804

992801

Podlog‒Otoničar

992805

495

V

56

992800

992805

992801

Podlog‒Djuranović

HŠ 40

455

V

4899 (Prebold)
913 (Braslovče)

629 (Vransko)

Skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini Tabor znaša 49.225 m.

3. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za
kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 - ZCes-1) pridobljeno soglasje Direkcije
Republike Slovenije za infrastrukturo št. 37162-3/2016-177(507) z dne 11. 10. 2016.

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Občine Tabor.
Številka: 3712-1/2016
Tabor, dne 21. 11. 2016
ŽUPAN
Občine Tabor
Anton GROBLER l.r.

17
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1/1

Na podlagi 6. in 15. člena Statuta Občine Tabor (URL RS št. 44/99, 27/01, 120/06, 51/10 in 60/15) je Občinski svet
Občine Tabor na 17. redni seji dne 21. 11. 2016 sprejel

PRAVILNIK
o sofinanciranju socialno varstvenih programov in
programov s področja družbenih dejavnosti v Občini Tabor
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje, merila in kriterije ter postopke za sofinanciranje socialno varstvenih programov in
programov s področja družbenih dejavnosti.
Predmet tega pravilnika je delitev sredstev, ki jih zagotavlja občina v vsakokratnem občinskem proračunu, namenjenih
za sofinanciranje socialno varstvenih programov in programov s področja družbenih dejavnosti.
2. člen
Iz proračuna Občine Tabor se praviloma sofinancirajo naslednje vsebine:
– 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.
3. člen
Izvajalci programov in projektov, ki se sofinancirajo na podlagi tega pravilnika, so:
– 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.
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Izvajanje programov se mora nanašati na območje Občine Tabor oziroma na njene občane.
4. člen
Izvajalci programov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
-

imajo sedež v Občini Tabor oz. imajo sedež izven Občine Tabor, vendar je njihovih aktivnih članov iz Občine
Tabor najmanj 10,
imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakonodaja,
nimajo neporavnanih obveznosti do Občine Tabor,
so registrirani in delujejo najmanj eno leto,
imajo zagotovljene kadrovske, prostorske, materialne in organizacijske možnosti za izvajanje in uresničevanje
načrtovanih aktivnosti, občini redno dostavljajo poročila o realizaciji letnih programov in letnih načrtov,
imajo izdelano finančno konstrukcijo, v kateri so predvideni prihodki in odhodki za izvajanje programa,
dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
program se izvaja na območju Občine Tabor ali izven, če v njem aktivno sodelujejo občani Občine Tabor.

5. člen
Občina bo v okviru proračunskih možnosti ter na osnovi javnega razpisa sofinancirala socialno varstvene programe in
programe drugih društev v skladu z merili in kriteriji, ki so priloga tega pravilnika.
Merila in kriteriji določajo razmerja financiranja v skladu z višino proračunskih sredstev, namenjenih temu področju, in
jih v primeru sprememb potrdi občinski svet.
6. člen
Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, datum objave in razpisni rok določi župan s sklepom.
Obvestilo o javnem razpisu in javni razpis se objavita na oglasni deski, na spletni strani občine in v občinskem glasilu
za vsako proračunsko leto posebej.
Rok javnega razpisa ne sme biti krajši do petnajst dni in ne daljši od trideset dni od dneva objave javnega razpisa.
Prijava mora biti vložena na ustreznih obrazcih, ki so priloga razpisu in v zaprti kuverti (tudi dopolnitev), na kateri je
navedeno:
-

naziv javnega razpisa, na katerega se prijava nanaša,

-

naslov prijavitelja,

-

opozorilo »Javni razpis – Ne odpiraj!«

Prijavitelj lahko dopolnjuje svojo vlogo do izteka roka za prijavo.
7. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
-

podatke o naročniku;
področje dejavnosti, ki je predmet sofinanciranja;
pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji;

19
5/9
1/1

-

dejavnosti oz. programe in projekte, ki so predmet sofinanciranja;
merila in kriterije ter prioritete, po katerih se bo posamezni program ali projekt ocenjeval;
okvirno vrednost razpoložljivih sredstev;
določitev obdobja za porabo sredstev;
razpisni rok;
način dostave predlogov;
datum odpiranja vlog;
ime osebe, pooblaščene za dajanje informacij;
rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.

8. člen
Postopek javnega razpisa vodi tričlanska strokovna komisija, ki jo za vsak razpis imenuje župan izmed uslužbencev
občinske uprave.
9. člen
Strokovna komisija pregleda predloge, prispele na razpis. Če ugotovi, da predlog ni popoln, pozove predlagatelja, da ga
v roku osmih dni dopolni.
Komisija vodi zapisnik o odpiranju vlog, ki mora vsebovati:
-

kraj in čas odpiranja vlog;

-

imena navzočih članov komisije;

-

ugotovitve o nepravočasnih, neustreznih in nepopolnih vlogah;

-

seznam vlog, ki ustrezajo pogojem javnega razpisa;

-

seznam vlog, ki naj se dopolnijo;

-

podpise vseh članov komisije.

Na podlagi ugotovitev zapisnika o odpiranju vlog izda občinska uprava sklep o zavrženju vlog, ki so prepozne.
Občinska uprava mora v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozvati tiste vlagatelje, katerih vloge niso popolne, da
jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je pet dni.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj kljub pozivu za dopolnitev v roku ni dopolnil, se zavržejo.
V primeru da popolna vloga ne ustreza, se le-ta s sklepom zavrne.
Strokovna komisija na podlagi meril in kriterijev pripravi predlog izbora projektov in programov dejavnosti s
predlogom razdelitve razpoložljivih proračunskih sredstev, o čemer se vodi zapisnik.
10. člen
Na podlagi zapisnika o pregledu in vrednotenju se izda odločba o sofinanciranju, na katero je dovoljena pritožba v roku
petnajst dni od vročitve odločbe. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna.
Morebitna vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prejemniki sredstev.
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Izbrani izvajalci sklenejo z občino pogodbo o sofinanciranju. V pogodbi se opredeli izbrani program oziroma projekt,
višino in namen sofinanciranja, roke za zagotavljanje finančnih sredstev, način nadzora nad namensko porabo
proračunskih sredstev ter druge medsebojne obveznosti pogodbenih strank.
11. člen
Izvajalci programov morajo po opravljenih nalogah oziroma v rokih, določenih s pogodbo, predložiti dokazila o
izpolnitvi prevzetih obveznosti. Izvajanje pogodbenih obveznosti spremlja občinska uprava.
Če izvajalci kršijo pogodbene obveznosti, morajo prejeta sredstva vrniti v občinski proračun skupaj z zakonitimi
obrestmi, in sicer če:
-

je bila na podlagi nadzora ali iz oddanega poročila ugotovljena nenamenska poraba sredstev,

-

prejemnik sredstev ni oddal poročila o realizaciji programa v roku, določenem v pogodbi.

Prejemnik sredstev je dolžan občini predložiti zaključno vsebinsko in finančno poročilo o svojih aktivnostih.
Izvajalec, ki neutemeljeno krši določila pogodbe, ne more kandidirati na naslednjem javnem razpisu občine.
12. člen
Sredstva, ki niso bila razdeljena ali so bila vrnjena v proračun v primeru, da izvajalec programa zaradi prenehanja
delovanja, zmanjšanega obsega dela ali drugih vzrokov ni porabil vseh odobrenih sredstev, lahko župan s sklepom
prerazporedi drugim izvajalcem programov.
13. člen
Izjemoma sme župan iz sredstev splošne proračunske rezervacije s pogodbo dodeliti sredstva za posamezen program ali
projekt tudi brez javnega razpisa, če gre za program ali projekt, za katerega se ugotovi posebna pomembnost in ga ni
bilo mogoče vnaprej načrtovati.
14. člen
MERILA IN KRITERIJI

1
2
3
4

Merila in kriteriji
Sedež in delovanje v javnem interesu
Število članov društva oz. članov občanov
Izvajanje aktivnosti
Programi, prireditve in druge aktivnosti

1. Sedež in delovanje v javnem interesu
Sedež v Občini Tabor
Sedež na območju UE Žalec
Sedež v celjski regiji
Izvajalec ima izdano veljavno odločbo državnega
organa, da deluje v javnem interesu

150 točk
50 točk
10 točk
20 točk
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2. Število članov društva oz. članov občanov
- društvo s sedežem v občini
do 10
od 11 do 50
od 51 do 100
nad 101

10 točk
20 točk
30 točk
150 točk

- društvo s sedežem izven občine
do 10 članov iz občine
od 11 do 25 članov iz občine
od 26 do 50 članov iz občine
od 51 do 100 članov iz občine
nad 100 članov iz občine

5 točk
10 točk
25 točk
40 točk
80 točk

3. Izvajanje aktivnosti
aktivnosti društva se v celoti izvajajo v Občini Tabor
(več kot 75 % aktivnosti)
aktivnosti društva se deloma izvajajo v Občini Tabor
aktivnosti društva se izvajajo izven Občine Tabor
(manj kot 10 % v občini)

200 točk
100 točk
20 točk

4. Programi prireditve in druge aktivnosti
v Občini Tabor
(so)organizacija prireditev na
občinskem/regijskem nivoju (proslave,
spominske svečanosti, pohodi, srečanja ‒
največ 5)
organizacija prireditve
na državnem nivoju (največ 1)
sodelovanje na prireditvi
(največ 3)
organizacija večdnevnih taborov, ekskurzij
in rekreativnih prireditev/sedež organizatorja
redno izdajanje glasila oziroma biltena ali
izdaja knjižne publikacije/sedež
organizatorja
izdaja brošure ali druge publikacije ob
jubileju/sedež organizatorja
skrb za spomenike in spominska obeležja v
občini
predavanje, delavnica ali druga oblika
izobraževanja za člane ali širšo okolico
(spodbujanje domovinske vzgoje in
negovanje tradicij, spodbujanje k strpnosti in
nenasilju ...)

izven Občine Tabor
50 točk

10 točk

100 točk

30 točk

20 točk

5 točk

50 točk

10 točk

50 točk

10 točk

40 točk

5 točk

70 točk

-

več kot trikrat letno

enkrat letno

50 točk

10 točk
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15. člen
Merila so določena v točkah. Vrednost točke se izračuna za vsako proračunsko leto posebej in je odvisna od višine
sredstev, ki so v proračunu Občine Tabor namenjena za sofinanciranje dejavnosti drugih društev.
V primeru, da je glede na dosežene točke višina sredstev za sofinanciranje višja od zaprošenih sredstev, se
posameznemu izvajalcu zagotovi sredstva v višini največ zaprošenih sredstev v prijavi, razlika pa se vrne v proračun.
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v občinskem glasilu.
Št. 007/2016-03
Tabor, dne 21. 11. 2016
ŽUPAN
Občine Tabor
Anton Grobler l.r.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 10. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča za območje Občine Tabor (Uradni list RS, št. 117/2003, 52/2008) ter 15. člena Statuta Občine
Tabor (Uradni list RS, št. 120/06 in 51/10) je Občinski svet Občine Tabor na 17. redni seji dne, 21. 11. 2016 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje
Občine Tabor za leto 2017

1.

člen

Letna vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Tabor v letu 2017 je
enaka in znaša 0,003726 EUR/ leto.
2. člen
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča v Občini Tabor za leto 2016 (Uradne objave Občine Tabor št. 2/2015)
.
3. člen
Ta sklep začne veljati s 1. 1. 2017 in se objavi v Uradnih objavah Občine Tabor.
Številka: 422-1/2016
Tabor, 21. 11. 2016
ŽUPAN
Občine Tabor
Anton GROBLER l.r.
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Člani DPM Tabor na pohodu po Levstikovi poti
Člani DPM Tabor smo se odločili, da
bomo letošnjo Martinovo soboto
preživeli nekoliko drugače. Nismo
odšli na tradicionalno martinovanje,
ampak smo dan preživeli v športnem
duhu in se podali na Levstikovo pot, ki
je nastala na podlagi Levstikove
literarne predloge Popotovanje od
Litije do Čateža. Na že 30.
tradicionalni pohod smo povabili tudi
ostala društva v občini, vendar se na
naše povabilo žal niso odzvali.
Kljub večdnevnemu deževju, blatu in
nič kaj obetajoči vremenski napovedi
smo se v soboto, 12. novembra 2016,
zgodaj
zjutraj
odpravili
do
Valvasorjevega trga v Litiji. Tam smo
zapustili avtobus ter se peš podali na
22-kilometrsko pot, ki nas je vodila mimo Šmartnega pri Litiji do Preske, kjer se pot razcepi na dva dela. Mi smo jo
mahnili po južnejši poti, ki poteka po vinorodnem okolišu Preska, od Ježnega Vrha do Čateža. Med večurnim
popotovanjem smo uživali v čudovitih razgledih, domači glasbi, domačih dobrotah in odličnem vinu. Pohod smo
zaključili z Razhodnjo, osrednjo prireditvijo na vaškem trgu v Čatežu, kjer smo se okrepčali in zaplesali ob zvokih
ansambla Pogum, za nagrado pa smo posneli še spominsko fotografijo s cvičkovo princeso Anjo Mrhar.
Člani DPM Tabor
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Iz domače župnije
Srečanje zakonskih jubilantov
Človek ne more živeti brez ljubezni. Še več, človek
hrepeni po resnični, popolni ljubezni. Ljubezen je
najgloblje hrepenenje v človeku. Po njej smo Božja
podoba. Že prve strani Svetega pisma nam povedo, da je
Bog človeka ustvaril za ljubezen.
V moči ljubezni tudi ženin in nevesta stopata na skupno
življenjsko pot, ki jo po
zakramentu svetega zakona
blagoslavlja in krepi Bog. Sveti
zakon je zakrament, ki si ga
podelita ženin in nevesta sama.
Brezpogojno
si
obljubita
ljubezen,
zvestobo
in
spoštovanje do konca življenja.
Ob tem je duhovnik le
predstavnik Cerkve, ki kliče
Božji blagoslov na njuno
življenjsko odločitev.

oblačilo nesmrtnosti. Mladoporočenca, ovita v Božjo
ljubezen, izrečeta tisto najlepšo obljubo:
»Jaz ženin (nevesta) sprejmem tebe za svojo ženo (moža)
in obljubim, da ti bom ostal (ostala) zvest (zvesta) v sreči
in nesreči, v bolezni in zdravju, da te bom ljubil (ljubila)
in spoštoval (spoštovala) vse dni svojega življenja.«

Jezus je svoj prvi čudež naredil
prav na svatbi, v Galilejski Kani.
Cerkev v tem vidi potrditev, da
je zakon nekaj dobrega, in
oznanilo, da je poroka znamenje
Kristusove navzočnosti med
zakoncema.
Zakrament svetega zakona se
najpogosteje podeljuje med
sveto mašo. Potem ko ženin in nevesta na vprašanja:
- ali sta prišla k poroki neprisiljena in sta se
svobodno z vsem srcem odločila, da skleneta
zakon?;
- ali sta pripravljena v zakonu vse življenje drug
drugega ljubiti in spoštovati? in
- ali sta pripravljena z vso ljubeznijo od Boga
sprejeti otroke in jih vzgajati po nauku Kristusa
in njegove Cerkve?
trikrat odgovorita DA, si podata desnici (to pomeni, da
sklepata med seboj pravno dejanje in tudi to, da se
izročata v roke drug drugemu na njuni skupni poti skozi
življenje) ki ju duhovnik simbolično ovije s štolo in nanju
položi svojo roko z besedami: »Kar je Bog združil, tega
naj človek ne loči.« S tem ko duhovnik ovije štolo (del
mašnega oblačila v obliki širokega traku, ki ga mašnik
nosi okoli svojega vratu) okoli rok ženina in neveste, v
imenu Cerkve potrdi njuno dejanje. Štola, ovita okoli
desnic, ki si ju podata ženin in nevesta, je po izročilu
znamenje pravnomočnosti, simbolno pa predstavlja

Po blagoslovu poročnih prstanov (simbol ljubezni in
zvestobe) sledi še izmenjava prstanov. Ženin je tisti, ki ob
besedah: »Sprejmi ta prstan v znamenje moje ljubezni in
zvestobe,« prvi da nevesti prstan na roko.
Sveti zakon je znamenje, zakrament, ki simbolizira
ljubezen med Kristusom in Cerkvijo. Kristus ljubi Cerkev
z ljubeznijo, ki je večna in se ne ozira na njene napake in
grehe. Tako je tudi krščanski zakon nerazdružljiva zveza
med možem in ženo. Bog jima po zakramentu svetega
zakona daje moč, da ljubita z enako ljubeznijo s katero
nas ljubi On. Poglavitni lastnosti cerkvenega zakona sta
enotnost in nerazveznost.
NEKAJ POSEBEJ LEPEGA pa so obletnice sklenitve
zakonske zveze. Župnijski pastoralni svet Župnije Sv.
Jurij ob Taboru je že lani, pa tudi letos, pripravil posebno
srečanje zakonskih jubilantov. K sicer redni nedeljski
sveti maši smo povabili vse zakonce, ki v tekočem letu
praznujejo obletnico poroke. Določili smo, da med
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zakonske jubilante sodijo vsi, ki praznujejo 10, 15, 20, 25,
30, 35, 40, 45 ali 50 let zakonskega življenja. Od zlate
obletnice dalje sta zakonca jubilanta vsako leto. Ni
pomembno, kje sta zakonca sklenila cerkveno poroko.
Pomembneje je, da se skupnih zakonskih let in Božjega
blagoslova veselita. Lani je na srečanje prišlo štirinajst
parov. Letošnjega srečanja, ki je bilo v nedeljo, 23.
oktobra, pa se je udeležilo trinajst parov. Jubilanti so
prejeli naprsne šopke, bili kot slavljenci povabljeni, da so
sedeli v cerkvi spredaj in ob koncu svete maše prejeli
jubilejne diplome. Po slovesnosti je bilo spominsko
fotografiranje, nato pa je sledilo prijetno druženje v
veroučni hiši s skromno pogostitvijo.
Med jubilanti so bili zakonci vseh jubilejnih obletnic, tako
tista, ki sta praznovala 10 let zakonske zveze in sta imela
v naročju tudi triletnega otroka, pa zakonca, ki sta smeje
povedala, da bi praznovala stopničko višjo obletnico, če

ne bi s sklenitvijo zakona tako dolgo odlašala, pa
zakonca, ki so ju spremljali vnuki, pa tudi zakonca, ki sta
z vidnim veseljem in zadovoljstvom ob pomoči palice oz.
bergle drug drugemu pomagala stopiti čez prag veroučne
hiše, za njima pa je že 59 let krščanskega zakona.
Letošnje srečanje zakonskih jubilantov je sovpadalo z
misijonsko nedeljo. Kakšna simbolika? Vsi zakonski
jubilanti ste neke vrste misijonarji krščanskega zakona,
njegove enotnosti in nerazveznosti ter zgled in spodbuda
novim generacijam.
Ob tej priložnosti še enkrat izrekamo vsem jubilantom
iskrene čestitke in želimo še mnogo blagoslovljenih
skupnih let.
Vida Slakan

Literarni utrinki
Pač je tako …

Tebi!!!

Oprosti mi za besede,
za dejanja …
Oprosti mi za vso ljubezen,
ki sem jo dajal zate!

Ne glej me s tvojimi lepimi očmi,
pozabi oči, ki te še gledajo!

Oprosti mi za vse poljube,
ki so bili samo najini …
Oprosti mi za vse srečne trenutke,
ki sva jih uživala …

Ostani dobra v življenju,
ostani dobra v svoji duši,
ostani zvesta svojim zvezdam,
ostani vsaj še delček tiste notranje lepote,
ki jo imaš v sebi!

Kriv sem, kriv,
naj bom kaznovan, ker sem te
ljubil!
Naj bom preklet, ker sem verjel,
da samo s tabo olepšujem si življenje!

Pozabi na človeka,
ki je pozabil, da ni bil
ljubljen,
pozabi na vse moje misli,
ki sem jih izrekel,
pozabi moj grdi lik
človeka …

Naj ti nebo poda še veliko več
bedakov, kot sem bil
jaz!!!

TKsm

TKsm

Po poteh in spominih
Veronika Deseniška in Friderik Celjski v Ojstrici nad Taborom
Uvod
Kot domačin sem želel napisati ljubezensko povest o
Frideriku II. in Veroniki, ki je močno zaznamovala
slovenski prostor, še posebno naše kraje. Sta zgodovinski

osebnosti, najbolje opisana v Celjski kroniki, ki jo je
napisal verjetno minorit, ki je dobro poznal grofovsko
družino. Družino je opisal med letoma 1341 in 1456. V
povest so vtkani zgodovinski podatki, zbrani iz več kot
tridesetih virov, zgovorna je tudi pesem, ki so jo
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prepevale obiralke hmelja iz hrvaškega Zagorja »Bilo je
veselo, kada se desilo kod Veronike«. Podatki so
namenjeni za bodoče raziskovanje in primerno obeleženje
tragične usode Veronike, ki je bila utopljena 17. oktobra
1428 na Ojstrici pri Taboru.
Povest
Veronika iz Desenic v hrvaškem Zagorju je bila
prekrasna, brhka, postavna in zlatolasa lepotica. Kot
Venera, ki vstaja iz morske pene. Sedela je na brezovi
klopci pod mogočnim hrastom, na hribčku, obdanim z
vinogradi, med katerimi je raslo polno cvetočih breskev.
Poslušala je pripovedovanje sivolasega starčka, ki je videl
ogromno sveta. Ta ji je povedal, kaj se je dogajalo tam
daleč preko Donačke gore. V davnem 12. stoletju so se
na slabo poseljenem prostoru v Savinjski krajini pričele
naseljevati mogočne plemiške rodbine iz Saške, Bavarske
in Avstrije in postavljati lastniške sakralne stavbe. V
krajih, kjer je nekoč živela sveta Hema Krška. Pod
Dobrovljami v Savinjski dolini se pojavijo svobodni
gospodje Žovneški. Postavijo si grad na ozemlju Thurnov.
Tu postanejo predhodniki mogočne rodbine grofov
Celjskih. Takrat Veronika niti ni slutila, da bo sama
postala del te slavne rodbine grofov in knezov Celjskih.
Veronikin oče Desenič je bil reven plemič na Desenicah,
doma v bližini Krapine. Tam je imel v lasti tudi grof
Friderik svoj grad po bogati soprogi Elizabeti
Frankopanski. Veronika je izdelovala lepa ročna dela in
jih prodajala v bližnjem samostanu Uršulink na
Desenicah, kjer se je tisti dan praznovala cerkvena
slovesnost. Domov jo je po poti pospremil lep in postaven
tujec, ki se ji je predstavil z besedami: »Sem Miroslav iz
savinjskega dvora«. Pozdravil je očeta Veronike, starega
borca celjskega grofa Hermana in mu v dar dal nekaj
cekinov ter se kasneje še večkrat vrnil na Veronikin dom.
Bil je to Friderik Celjski starejši, sin Hermana, poročen
po očetovi volji z Elizabeto Frankopansko, ki mu je rodila
sina Ulrika, za slavo in vzpon sijaja celjskih treh zvezd.
Med Veroniko in Friderikom se je razvnela velika
ljubezen. Kmalu je ponižna Veronika spoznala, da je njen
ljubimec sam grof Celjski, zato je nameravala takoj
prekiniti prepovedano ljubezen. Grof je vztrajal, a ona se
je vdala usodi in njegovi volji. Prepovedana ljubezen
seveda ni ostala prikrita. Po Desenicah se je kot ogenj
razširila zbadljiva pesem: »Bilo je veselo, kada se desilo
kod Veronike, ha ha.« Spovednik je grofici Elizabeti
Frankopanski svetoval, naj takoj pošlje grešno Veroniko v
oddaljen samostan. Ljubosumna, neprijazna in
neprivlačna grofica, lastnica dalmatinskih otokov, je iz
maščevanja to z velikim veseljem storila. Veronika je
tako postala redovnica pri Karmeličankah. Poslala je
sporočilo bratu Marku in očetu Deseniču, da se
odpoveduje ljubezni in posvetnemu življenju. Ko je grof
Friderik izvedel, kje se nahaja izginula Veronika, se je v

divjem diru pojavil na čelu jezdnega spremstva pred
samostanskimi vrati. Prednica mu je razložila, da je
sprejela Veroniko na ukaz presvetle dobrotnice Elizabete,
ki je v hišo Celjskih prinesla več posestev ob Jadranskem
morju, Slavoniji, Krapini, polovico otoka Krk in kar
200.000 goldinarjev za povrh. Zatem je zala Veronika
zagledala svojega ljubljenega in padla vsa tresoča pred
njim na kolena. Grof jo je dvignil na konja ter v divje
odjezdil z njo proti njenemu domu na Desenice.
Friderik je v letu 1422 od Marije Talničar pl.,
Stubenberške sestre zadnjega Ptujskega, kupil grad
Heckenberg (Stopnik) v bližini ojstriške gospoščine. Ko
se je Friderik vrnil domov, sta se z grofico hudo sporekla
zaradi lepe Veronike. Friderik je zagovarjal svojo
ljubezen in vpričo vseh izjavil, da ljubi samo Veroniko.
Elizabeta mu je očitala nezvestobo in razuzdano življenje
ter ga hudo žalila, kar je grofa Friderika tako razjezilo, da
je v svoji vinjeni jezi zasadil lovski
nož v prsi svoje žene, grofice
Elizabete Frankopanske. Svoje
dejanje priznal Veroniki in ji
naročil, naj se preobleče v kmečka
oblačila in se skrije, da ne pride v
roke preganjalcev, torej celjskega
grofa Hermana.
Nato je Friderik Veroniko posadil
na konja ter v zavetju noči z njo
odjezdil proti skrivnostni dolini v
Jurkloštru. Jurkloštrska kartuzija je
imela v tem obdobju zelo močan
vpliv na Celjske in
širše. V letu 1415 so
sklenili jurkloštrski,
žički, bistriški in
pletarski
prior
medsebojno bratovsko
zvezo vseh kartuzij na
slovenskem ozemlju.
Kartuzijanski
samostan je bil v tem
času po zaobljubi
zavezan, da daje zavetje vsem, ki se zatečejo k njemu v
nesrečah, nevarnostih in stiskah. Samostan je imel v
svojem grbu kar sedem bleščečih zvezd. Na ruševinah
starega samostana ga je ustanovil štajerski vojvoda
Babenberžan Leopold VI. že davnega leta 1209. Nesrečno
zaljubljeni par se je zatekel v ta samostan, kjer ju je
sprejel dobri prijatelj Friderika prior Arnold. Ta je nudil
Veroniki varno zavetje v skritem delu samostana.
Nesrečni grof Friderik, ki ga je hudo pekla vest zaradi
umora svoje žene, je zajahal konja ter se podal na dvor
nemškega cesarja in ogrskega kralja Sigismunda
Luksemburškega in cesarice Barbare, Friderikove sestre,
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v Budim. Nepričakovan Friderikov obisk je silno
razočaral cesarski dvor. Tam se je takrat mudil danski
kraljevski par. Skesano je Friderik priznal svoj zločin, ker
se je bal maščevanja mogočne rodbine Frankopanov.
Elizabetin brat Ivan Frankopan je celo zahteval njun
dvoboj, da bi opral čast ene najstarejših hrvaških
plemiških rodbin. Dolge tedne so trajala pogajanja,
končno pa so Celjski dosegli spravo s Frankopani, ki so
dobili zato precej celjskih posesti. Le modruški knez Ivan
Frankopan je zahteval
Friderikovo smrt. Končno
je popustil, zahteval pa je,
da se mora Friderik ll.
javno opravičiti. Tej želji
je Friderik ustregel in bil
tako oproščen. Ob vrnitvi
domov se je njegova
romanca z Veroniko leto
pred poroko nadaljevala.
Friderik II. se je odet v
sijajna grofovska oblačila
leta 1425 na skrivaj
poročil
z
Veroniko
Deseniško, kljub temu da
mu po plemiškem nazivu ni bila enakovredna. Na
poroki je bila med družicami skrivoma tudi
sedemnajstletna Jadviga, hči poljske kraljice Ane
Celjske, bližnje sorodnice Celjskih. Kraljica Ana je
svojo mladost preživljala na celjskem gradu s
Friderikom in Barbaro. Veronika je v preprosti poročni
obleki, vsa ozaljšana z majniškim travniškim cvetjem,
stopila pred okrašen oltar jurkloštrske cerkve, polnim
malih gorečih svečk. Svetloba barvnih oken je odsevala
v njenih modrih očeh. Tu jo je pričakal srečni ženin grof
Friderik. Na steni so visele slike zavetnikov, med
drugimi tudi podoba z mečem, ki varuje meniške
skrivnosti. Skrivnostna je bila namreč tudi ta poroka. Po
končanem poročnem obredu je menih zavzdihnil: »So
zakoni moči, obstaja pa še močnejši zakon ljubezni, ki
pa ga brani božja postava.«
Friderik se je zbal očetove jeze zaradi poroke. Zaprosil
je Benečane za zaščito, kar so mu junija 1425 odklonili.
Očeta Hermana je Veronikina in Friderikova poroka
tako razbesnela, da je dal sina zapreti. Pri tem mu je
pomagal cesar Sigismund, ki je v Budimu ujel Friderika
in ga izročil njegovemu očetu Hermanu. V veri, da ga
pokori, je Herman dal okovati Friderika v železne vezi,
ga z vozom odpeljati domov ter ga zapreti v stolpu
gradu Ojstrica nad Taborom. Kasneje je bil pripeljan v
celjski grad in izročen ječarju Joštu Soteškemu. Tam so
ga prisilili, da je znova vrnil gradove, ki jih je imel v
lasti. V juliju leta 1426 je Celjske doletela huda nesreča
na koroškem gradu Kamen. S konja je nakresan padel in
se ubil Friderikov brat Herman III. Friderik je močno
žaloval in shiral, zato ga je oče Herman izpustil iz

zapora in se pobotal z njim. Friderik je tako postal edini
zakoniti dedič Celjskih.

V tem času je grof Herman dal zasledovati nesrečno
Veroniko, ki se je spretno izmikala zasledovalcem, ker
je imela podporo med prebivalstvom. V prvih dneh
junija je Veronika rodila skoraj povsem slepega sina
Janeza, kmalu zatem pa sta se Veronika in Friderik z
njim preselila v obnovljen grad v Kočevju. Pozno poleti,
pred napadom na Friderikov grad, je Veronika s sinom
zapustila Kočevje. Tam ga je predala menihom v
Jurkloštru, kjer je ostal vse življenje. Grad Fridrichstein
v Kočevju, ki si ga Friderik zgradil, je dal Herman s
smodnikom do tal porušiti.
Veronika je zavetje našla na gradu Wurberg pri
gospodih Ptujskih, prejšnjih lastnikih stopniškega gradu
Heckenberg. Toda ko je prišla na skrivaj obiskati
svojega očeta na smrtni postelji, so jo zasledovalci ujeli
in leta 1428 pripeljali v Celje. Sodniki so na procesu v
Celju pred rjovečo množico Veroniko obsodili
čarovništva in zahtevali njeno smrt. Veronika naj bi
začarala Friderika, ki je z nožem umoril svojo ženo
Elizabeto Frankopansko. Veronika je sijajno branila
svojo nedolžnost. Kot volkulja, ki brani svoje mladiče,
je zatulila proti Hermanu in sodnikom: »Ljubim ga z
vso strastjo, kot lahko ljubi le ženska.« Tako so
odmevale po celjskem trgu njene besede. Množica je
večkrat zarjovela, naj zažgejo čarovnico. Takrat pa je iz
ozadja zašumelo, kot vihar je prihrumel jurkloštrski
menih, visok, koščen starec z belo brado. Odet v belo
meniško kuto, kot bi prišel sam nadangel Mihael z
ognjem in mečem. Vse je nenadoma potihnilo, ko je z
očmi prebadal prestrašeno rajo. Postavil se je pred sodni
zbor in grofa Hermana. Iz njegovih ust so zahrumele
odločne besede: »Ti, grof Herman, ali veš, kje so tvoje
meje. Res je tvoja moč neizmerna, vendar vedi, da je
moč ljubezni in moč duha močnejša od zemeljske. Tudi
sedem naših zvezd v grbu sije močneje od vaših treh
celjskih, ki so že začele temneti. Ti dobro veš, da je
Veronika nedolžna in ti je le napoti pri hlastanju po
ogrski, poljski, bosanski kroni ter nemškemu cesarstvu
za kar si izbral Friderika in njegovega sina Ulrika.« Še
proti večeru sta ob siju bakel rohnela drug proti
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drugemu. Vse to pa je tiho spremljal še en mogočnež, ki
je bil v Konstanci skupaj s Celjskimi. Bil je Bernard, ki
je bil prior že kar v štirih samostanih in zraven tudi v
Konstanci ob Bodenskem jezeru. Takrat so obsodili
heretika Jana Husa. Proti Bernardu je grof Herman
večkrat srepo, a negotovo pogledal.

Ob koncu procesa je Veronika oproščena vsake krivde.
Na vrancu je ponosno odjezdila med celjsko rajo. Njena
bela obleka je frfotala okrog nje in peket kopit je še
odmeval v daljavi, ko je odhajala v zavetje gradu
Ojstrica. Herman je še dolgo v noč besnel in rjovel kot
ranjen lev. Strašansko je začelo grmeti, strele so sekale
in bliski so parali nebo.
Ko se je Friderik vrnil iz tujine, sta z Veroniko uživala
zakonsko srečo na Ojstriškem gradu nad Šentjurjem v
objemu Krvavice in Planine. Sreča ni trajala dolgo. Kaj
kmalu oče Herman II. prosi Friderika, da priskoči na
pomoč zavezniku, bosanskemu kralju Tvartku. Njegova
mati je bila Katarina, hči bosanskega kralja Štefana
Tvartka, katerega so ogrožali Benečani. V svoji
hinavski zvijači pozdravlja stari grof Herman v pismu
svojega sina in mlado grofico Veroniko. Friderik si je
želel sprave, zato je ustregel očetovi želji. Težko se je
od Veronike poslavljal. Tolažil jo je, da se kmalu vrne
iz boja. Veroniko je spreletaval srh ob misli, da bo
ostala sama v gradu z ječami, kjer je bila nekaj časa tudi
zaprta ter z naokoli posejanimi mračnimi tisami,
hčerami boginje maščevanja, bodikami, jerebikami
strupenim volčinom ter gorskim resjem.
V zlatem jesenskem soncu leta 1428 so se lesketali
šlemi in sulice Friderikovih čet, ko je zapuščal ojstriški
grad, Krvavico in podložnike, dolino Bolske in Savinje.
Takrat je s skalovja sosednje Krvavice v divjem letu
večkrat tik nad Friderikom zaokrožil sokol selec, kot da
bi ga hotel zaustaviti. Nato je uplenil belo golobico, ki

je nič hudega sluteč preletavala z veje na vejo. In temna
slutnja je spreletela vse prisotne. Veronika je s solzami
v očeh še zadnjič nemočno pomahala v slovo ljubemu
Frideriku. Osamelo in žalostno grofico Veroniko je na
gradu tolažila zvesta služabnica Urša. Trdila je, da bo
sreča še večja, ko se bo morda rodil Friderikov
naslednik in ko se vrne grof domov.
Nesrečnega 17. oktobra 1428 je v divjem galopu
prijezdilo pred grad pet konjenikov, dva v viteški
opravi. Prvi je bil gizdavi Zdenko, doma iz Vologa med
Vransko in Gornjegrajsko, ter zloglasni Jošt Soteški. Ta
je dejal, da prinaša veselo sporočilo. V imenu celjskega
grofa Hermana so zahtevali vstop v ojstriški grad, nad
katerim so se takrat zlovešče oglašali kavri. Čeprav jim
Veroniki zvesta Urša pojasni, da je grofica v kopeli, se
niso menili zato, ampak so vdrli v grad in v trenutku so
roke morilcev stiskale nežni vrat Veronike, ki se je
borila za življenje. Iz njenih belih prsi so prihajali zadnji
kriki mladega, nesrečnega življenja. Življenje Veronike
se je končalo v bližnjem tolmunu, kjer so jo utopili
celjski morilci. Jošt Soteški, vitez kateremu je Herman
naročil krut zločin, da bi opral smrt Elizabete
Frankopanske, je bil zadovoljen. Zelo verjetno je, da je
bila razuzdana sestra Friderika, trikratna kraljica in
cesarica Barbara, vešča alkimističnih ved, vpletena v ta
zločin, ker se je takrat mudila v Celju. Alkimije se je
učila pri litovskemu knezu Jagielonskemu, očetu
Veronikine družice Jadvige, hčere Ane Celjske.
Kraj v Ojstrici, kjer je
bila
v
tolmunu
utopljena
Veronika,
žalostno sameva. Le
zlati žarki sonca ga
kdaj pa kdaj obiščejo.
Poimenovali so ga
»Zlati ribnik«. Morilci
so
skrivaj
truplo
Veronike prepeljali po
grajski poti, ki vodi
preko Lok, Kaple,
mimo
cerkve
v
Šmartnem,
preko
ozemlja bivših baronov Thurnschagov ter žovneškega
gradu, od koder so izhajali knezi Celjski. Pot so
nadaljevali proti Braslovčam, kjer so nesrečno Veroniko
skrivaj pokopali.
Ko se je Friderik vrnil z bojnega polja domov in izvedel
za tragedijo, se je v sveti jezi oborožen podal na celjski
grad k očetu Hermanu. Ta naj bi se zagovarjal za
nedolžnega za smrt Veronike. Grof je dal nesrečnega
sina zopet ujeti ter ga zapreti v stolp lakote na celjskem
gradu, ki se dandanašnji imenuje Friderikov stolp. Ko je
prišel iz zapora, so prekopali grob nesrečnice in njene
posmrtne ostanke prenesli v Jurklošter, kjer so menihi
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vrsto let 17. oktobra opravljali mašo zadušnico. Tu je
bilo večkrat slišati ječanje nesrečnega Friderika med
samostanskimi stenami. Z vso ljubeznijo je uredil
grobnico, kot se je tedaj za grofico Veroniko spodobilo.
Vdoveli Friderik je kasneje še močneje zaznamoval
zgodovino Celja, še bolj pa njegov in Elizabetin sin
Ulrik. Tako kot stari oče Herman, je bil grof Ulrik zelo
ambiciozen in bi tudi uspel v velikopoteznih načrtih,
kako bi Celjani postali najmočnejša plemiška rodbina na
evropskem prostoru.
Osamljeni Friderik je prodal grad Hekenberg
Stubenberškim. Friderik in Ulrik sta dve leti potem in
leto po smrti očeta Hermana v Bratislavi, torej leta
1436, skupaj s spremstvom odšla v Prago. Tu ju je cesar
Sigismund Luksemburški povzdignil v državna kneza in
poknežena grofa Celjska. Štirje štajerski grofje, med
njimi Friderik in Ulrik, so se leta 1446 udeležili
velikega pohoda proti Ogrom. Friderik je dal leta 1452
razdejati gradova Lemberg in Ranšperg. V prvem naj bi
prebival Veronikin morilec Jošt Soteški. Motila ga je
tudi velika zlata zvezda na tem gradu, katere odsev se je
bleščal naravnost v jedilnico njegovega gradu. Še
posebno ga je motil rival in svetovalec cesarja, Jurij
Schaumberški. Habsburški so že takrat požrešno hlepeli
po imetju Celjskih. Friderikovo burno življenje se je
izteklo 9. junija 1454. Nikoli ni prebolel nesrečne
ljubezni z Veroniko.

V Beogradu je dve leti kasneje Ulrik tragično končal
svoje življenje, ko je hotel zamenjati legendarnega Jana
Hynjadija, ogrskega vodjo, na čelu križarske vojske. Ta
je v boju proti Turkom umrl na bojnem polju zaradi
kolere enajstega avgusta 1456. Njegov sin Laslo, si je
želel enako kot Ulrik Celjski postati vodja krščanske
vojske. Zaradi tega je Laszlo Ulrika zvabil v
kalimegdansko trdnjavo pri sotočju Donave in Save. Tu
ga je s pomočniki in mlajšim bratom, kasnejšem kraljem
Matjažem, na zahrbten način v boju posekal z mečem.
Tako je na Kalimegdanu 9. novembra 1456 ugasnila
zadnja svetla celjska zvezda, kot je že na Veronikinem
procesu napovedal beli menih.
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Mihael Kokole
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Zgodilo se bo
Dragi otroci,
Občinska knjižnica Tabor vas vabi na
pravljično uro, ki bo v torek, 29. novembra
2016, ob 18. uri.
Prijazno vabljeni!
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VABILO
na dan odprtih vrat KMETIJE
LAZNIK in sejem TD GUŠT Tabor,
ki bo
v soboto, 17. 12. 2016, od 9. do 14.
ure na dvorišču kmetije.
Lahko boste pokušali izdelke, značilne
za ta letni čas, ter jih tudi kupili.
Na stojnicah se bodo predstavili člani
društva GUŠT z raznoliko ponudbo.

Vabljeni!
Redno prodajo svežega svinjskega in
govejega mesa imamo v soboto, 3. 12.
2016.

Informacije: Adi, 041 543 396

Dragi otroci,
Občinska knjižnica Tabor vas vabi na pravljično uro,
ki bo v torek, 20. decembra 2016,
ob 18. uri.
Prijazno vabljeni!
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Fotokotiček
Pošljite nam vaše fotografije, ki jih ujamete v svoj objektiv. Dobrodošle so fotografije s področja dela, življenja, praznovanj, utripa kraja,
narave,
posnete
doma,
na
dopustu,
potovanjih,
kjerkoli.
Pošljite
jih
v
jpg
formatu na info@obcinatabor.si ali sasa.zidansek.obreza@obcina-tabor.si. Uredniški odbor bo vsak mesec izbral nekaj fotografij, ki jih bomo objavili v časopisu,
ostale pa bodo objavljene na spletni strani občine, seveda z navedbo avtorjev fotografij.

PRIŠEL JE, PRIŠEL, SVETI MARTIN ...

Foto: Jernej Gregl

Oglasi
VABILO

na otvoritev
PLANINSKEGA DOMA NA ČRETI
Kot nova najemnica planinskega doma na Čreti, vas v soboto, 3. decembra 2016, vabim, da
se mi od 16. ure dalje pridružite v domu na druženju in brezplačni porciji bograča.

Od prvega decembra dalje pa bosta veljala naslednji odpiralni čas in ponudba Planinskega doma na Čreti;
V ponudbi:
- pester izbor jedi na žlico,
- nedeljska kosila (po naročilu),
- sladice (palačinke, jabolčni zavitek, štruklji …).
Sprejemam tudi naročila za zaključene družbe
po predhodnem telefonskem dogovoru.

ODPRTO:
sobote, nedelje in prazniki oz. med tednom
po dogovoru na tel. št.: 031 204 949.

Helena Jelen, s. p.
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OGLAS
Kmetijska zadruga Savinjska dolina daje v najem 4-sobno stanovanje v velikosti 85 m2 v poslovnostanovanjskem objektu v Taboru. Za informacije pokličite 041 768 818.
Darinka Pikl, direktorica KZ Savinjska dolina

NAPOVEDNIK DOGODKOV V OBČINI VRANSKO – DECEMBER 2016
DATUM
1.‒31. 12. 2016
(v času odprtosti
knjižnice)
3. 12. 2016
10.00

PRIREDITEV

KRAJ

USTVARJANJE NOVOLETNIH
VOŠČILNIC IN OKRASKOV

Občinska knjižnica
Vransko

Otroški abonma
SIRKEC, SIRKEC

Kulturni dom
Vransko

3. 12. 2016
10.00

TRADICIONALNI MIKLAVŽEV TURNIR
V ODBOJKI ZA ŽENSKE

Športna dvorana
Vransko

Športno društvo Vransko
(031 283 113)

3. 12. 2016
11.00

Ta veseli dan kulture 2016
JAVNO VODSTVO PO
SCHWENTNERJEVI HIŠI IN OGLED
RAZSTAVE DEL ROKA KOMELA
Ta veseli dan kulture 2016
JAVNO VODSTVO PO GASILSKI ZBIRKI

Schwentnerjeva
hiša

ZKTŠ Vransko
(041 919 829)

Gasilski dom
Prekopa

ZKTŠ Vransko
(041 919 829)

3. 12. 2016
11.00

ORGANIZATOR
Občinska knjižnica
Vransko
(03 703 12 80)
ZKTŠ Vransko
(03 703 12 11, 031 210
298)
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(obvezna predhodna najava)
3. 12. 2016
18.00

Potopisno predavanje Jerneja Lesjaka
IZRAEL

Občinska knjižnica
Vransko

LITERARNO DRUŽENJE Z
OSKRBOVANCI

Naš dom

10. 12. 2016
8.00

IZLET V NEZNANO

Avtobusna postaja
Vransko

16. 12. 2016
17.00

PRAVLJICA POD KOSTANJI

pod kostanji v trgu
Vranskega

17. 12. 2016
19.30

Gledališki abonma
STROGO ZAUPNO

Kulturni dom
Vransko

20. 12. 2016
10.30

LITERARNO DRUŽENJE Z
OSKRBOVANCI

Naš dom

20. 12. 2016
10.30

PRVOŠOLCI NA OBISKU

Občinska knjižnica
Vransko

20. 12. 2016
18.00

BOŽIČNA PRAVLJIČNA URA
S POUSTVARJANJEM

Občinska knjižnica
Vransko

22. 12. 2016
19.00
23. 12. 2016
17.00

PROSLAVA OB DNEVU
SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI

Kulturni dom
Vransko

PRIHOD BOŽIČKA Z OBDAROVANJEM

Šporna dvorana
Vransko

24. 11. 2016
18.00 in 23.00

ŽIVE JASLICE

pred župnijsko
cerkvijo

25. 12. 2016
17.00

NOČNI POHOD NA ČRETO

start pred občinsko
stavbo

31. 12. 2016
8.00

SILVESTRSKI POHOD

start pred občinsko
stavbo

6. 12. 2016
10.30

Občinska knjižnica
Vransko
(03 703 12 80)
Občinska knjižnica
Vransko
(03 703 12 80)
Planinsko društvo
Vransko
(041 464 185)
Vrtec Vransko in
LIvRA Vransko
(070 569 604)
ZKTŠ Vransko
(03 703 12 11, 031 210
298)
Občinska knjižnica
Vransko
(03 703 12 80)
Občinska knjižnica
Vransko
(03 703 12 80)
Občinska knjižnica
Vransko
(03 703 12 80)
Občina Vransko
(03 703 28 00)
Občina Vransko
(03 703 12 11, 031 210
298)
Folklorno društvo
Vransko
(041 270 546)
Planinsko društvo
Vransko
(041 464 185)
Planinsko društvo
Vransko
(041 464 185)

... in še modrosti naših babic
 Če Barbara (4. 12.) po poljih pokrije s snegom strnišča, kuri nam v dolgi zimi peči in ognjišča. 
 Grudna mraz in sneg, žita dosti vsepovprek. 
 Kadar v adventu jug hladi, drugo leto dosti sadja rodi. 

Koledar dogodkov in prireditev – november in december
torek, 29. november ob 18.00
PRAVLJIČNA URICA s poustvarjanjem
Občinska knjižnica Tabor
(Medobčinska splošna knjižnica Žalec, Občinska knjižnica Tabor, 03 712 12 52)
ponedeljek, 5. december ob 18.00
OBISK MIKLAVŽA IN PREDSTAVA SAPRAMIŠKA
Dom krajanov Tabor
(Društvo žena in deklet ter Dramska sekcija Teloh, 031 762 324)
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torek, 6. december ob 19.00
PREDAVANJE PRANOTERAPEVTA TOMISLAVA BRUMCA
Občina Tabor – sejna soba
(Damijana Lukman, 031 328 990)
četrtek, 8. december od 9.00 do 10.30
KROŽEK BIODINAMIČNO KMETOVANJE
Občina Tabor – sejna soba
(Kmetijsko gozdarski zavod, Izpostava Žalec, 041 498 266)
sobota, 10. december ob 10.00
MIKLAVŽEV TURNIR V NAMIZNEM TENISU
Dom krajanov Tabor
(Športno društvo Partizan Tabor, Sekcija namizni tenis, 031 671 499)
sobota, 17. december od 9.00 do 14.00
DAN ODPRTIH VRAT KMETIJE LAZNIK in SEJEM TURISTIČNEGA DRUŠTVA GUŠT
Dvorišče Kmetije Laznik
(Kmetija Laznik in TD Gušt, 041 543 396)
torek, 20. december ob 18.00
PRAVLJIČNA URICA S POUSTVARJANJEM
Občinska knjižnica Tabor
(Medobčinska splošna knjižnica Žalec, Občinska knjižnica Tabor, 03 712 12 52)
nedelja, 25. december ob 00.00
POGOSTITEV PO POLNOČNICI
ob cerkvi sv. Jurija Tabor
(Društvo podeželske mladine Tabor, 070 321 516)
nedelja, 25. december ob 16.00
BOŽIČNO NOVOLETNI POHOD NA KRVAVICO IN ZAJČEVO KOČO
izpred stare šole Loke oz. iz Ojstrice
(Planinsko društvo Tabor, 031 604 429)
ponedeljek, 26. december ob 18.00
BOŽIČNI KONCERT MEŠANEGA PEVSKEGA ZBORA TABOR
cerkev sv. Jurija Tabor
(Pevsko društvo Tabor, 041 657 580)
torek, 27. december ob 19.00
TRADICIONALNI DECEMBRSKI TURNIR TROJK V KOŠARKI
Dom krajanov Tabor
Športno društvo Partizan Tabor, Sekcija košarka, 031 895 542)

»Trdno verjamem v srečo – in opažam, da je imam toliko več, kolikor bolj zagnano
delam. «
(Thomas Jefferson)
KOLOFON

CENIK OGLASOV

Novice izpod Krvavice so informativna tiskovina Občine Tabor.
Odgovorna urednica: Alenka Kreča Šmid. Člani uredniškega odbora: Maja
Drča, Tatjana Kovče, Ana Leskovšek, Saša Zidanšek Obreza. Naslovna
fotografija: hrib Krvavica – avtorica Urša Semprimožnik. Poštnina plačana
pri pošti 3304 Tabor. Avtorji prispevkov so odgovorni za njihovo vsebino in
slovnično formo. Občinsko glasilo ni namenjeno objavljanju neprimernih in
žaljivih vsebin, ki kakor koli blatijo in škodujejo ugledu posameznika ali
institucije. Prispevkov brez navedenega avtorja ali skupine avtorjev (društva)
ne bomo objavljali. Zaželeno je, da so prispevki v elektronski obliki, pošljete
jih lahko na e-naslov: info@obcina-tabor.si, najkasneje do 17. v mesecu.
Glasilo je objavljeno na spletni strani www.obcina-tabor.si.
Naklada: 580 izvodov – BREZPLAČNO. Tisk: Grenko tisk storitve, d.o.o.
Fotografije v tokratni izdaji Novic: Občina Tabor, Vrtec Tabor, POŠ Tabor,
MSK Žalec, DPM Tabor, DU Tabor, RK Žalec, 1. OŠ Žalec, Vida Slakan,
Javna agencija RS za varnost prometa, Navihani muzikanti.

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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