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Pozdrav urednice izpod Krvavice  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

November nam je prinesel prve snežinke, ki so okrasile s svojo belino višje ležeče kraje. To nas je 

spomnilo, da se bliža čas obiska dobrih mož oziroma čas obdarovanj, čas, ko želimo svoje najdražje 

s kakšno pozornostjo prijetno presenetiti. V turistično-informacijskem centru vam po novem poleg 

moke, medu, nakita, suhomesnatih izdelkov in izdelkov iz lesa nudimo tudi okusno Grabnerjevo 

malinovo marmelado in Grabnerjev malinovec. Pravijo, da imajo maline številne zdravilne učinke 

na telo, saj naj bi zniževale krvni sladkor, delovale proti povišani temperaturi, celo krepile imunski 

sistem in srce. Malina naj bi vsebovala več zdravilnih snovi kot kivi ali brokoli. 

 

Vabimo vas v prostore TIC, kjer boste našli kaj zase oziroma za svoje bližnje. 

Alenka Kreča Šmid, odgovorna urednica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veseli december 
 

Za nami je sorazmerno uspešno leto 2017. Zaključili smo 

nekaj investicij, ki bodo ugodno vplivale na našo lokalno 

skupnost. 

 

In če jih ponovim, je to nakup večnamenskega vozila, 

izgradnja pločnika za naselje Tabor ‒ jug, obnova ceste 

Tabor–Miklavčič, vlaganja v komunalne odplake itd.   

 

Gledamo že v naslednje leto. V javni obravnavi je 

osnutek proračuna za leto 2018 in povabilo vsem 

občanom, da preko izvoljenih svetnikov v svojih volilnih 

območjih sodelujete. Upoštevati je potrebno, da je 

proračun uravnotežen in da so najprej pokrite zakonske 

obveznosti. 

 

Malo višja povprečnina bo žal pokrila samo dvig plač 

javnih zavodov, ki jih izplačujemo iz proračuna. Enako 

pa bo ostalo nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 

in tudi mesečna plačila položnic za JKP z 50 % 

subvencijo v ekologijo s strani lokalne skupnosti bodo v 

letu 2018 enaka.     

 

Začela so se tudi volilna opravila nadomestnih volitev za 

Volilno enoto Kapla. Nadomestne volitve bodo 28. 

januarja 2018. 

 

Čakamo na veseli december, ko bomo pripravili več 

prireditev za naše najmlajše. Miklavževanje da našim 

najmlajšim poseben vtis in čar. Poseben je tudi božično-

novoletni koncert taborskih zborov v naši farni cerkvi. 

 

Vabim vas, da sodelujete na čim več prireditvah.   

  

župan Tone Grobler      
 

 

 

Iz županovega kabineta 
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Saša Zidanšek Obreza 

 

 

 

 

 

Javna razgrnitev Sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem 

načrtu Tabor – jug 

 

Občina Tabor obvešča vse občane, da bo od 20. 11. 2017 do 5. 12. 2017 v prostorih Občine Tabor potekala javna 

razgrnitev Sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Tabor – jug. 

 

Javna obravnava bo organizirana v ponedeljek, 4. 

12. 2017, ob 17.00 v sejni sobi Občine Tabor. 

 

H gradivu lahko v času javne razgrnitve, 

najkasneje do 5. 12. 2017, podajo svoje pripombe 

in predloge vse zainteresirane fizične in pravne 

osebe, in sicer: 

- po pošti na naslov Občina Tabor, Tabor 

21, 3304 Tabor; 

- na elektronski naslov: info@obcina-

tabor.si; 

- osebno v knjigo pripomb, ki bo na voljo v 

prostorih Občine Tabor ali 

- ustno na javni obravnavi. 

 

Pripombam je zaradi obvestila o zavzetih stališčih 

do podanih predlogov in pripomb potrebno 

pripisati naslov pripombodajalca ter zemljiško 

parcelo in katastrsko občino v kateri se nahaja, na 

katero se pripomba oz. predlog nanaša. 

 

Del gradiva bo dostopen tudi na spletni strani 

Občine Tabor http://www.obcina-tabor.si/.  

Alenka Kreča Šmid 

 

Nadomestne lokalne volitve v Volilni enoti 3 – Kapla 

 
Zaradi smrti članice Občinskega sveta Občine Tabor, ki ji je posledično potekel mandat v OS in delovnih telesih OS, 

katerih članica je bila, je občinski svet na svoji 23. redni seji 13. novembra 2017 na podlagi Zakona o lokalnih volitvah 

sprejel ugotovitveni sklep v zvezi z nadomestnimi lokalnimi volitvami v Volilni enoti 3 – Kapla, kjer je bila pokojna 

članica OS tudi izvoljena. 

 

Na nadomestnih volitvah dobi član OS povsem enakovreden mandat tistim, ki so jih 

dobili na splošnih volitvah, zato je treba nadomestne volitve opraviti tudi po povsem 

enakih pravilih, po katerih se opravljajo splošne volitve. Nadomestne volitve se praviloma 

ne opravijo, če članu OS preneha mandat manj kot šest mesecev pred potekom mandatne 

dobe OS. Novi član OS se izvoli za čas do izteka mandatne dobe obstoječega OS.  

 

Občinska volilna komisija je na podlagi ugotovitvenega sklepa OS za dan razpisa volitev določila 24. november 2017, ko 

hkrati pričnejo teči roki za vsa volilna opravila. S tem datumom tudi politične stranke pričnejo določati kandidate za člana 

OS v VE Kapla skladno z njihovimi pravili. 

 

Nadomestne volitve bodo v nedeljo, 28. januarja 2018, kakor je razvidno tudi iz razpisa  OVK v okviru Uradnih objav 

Občine Tabor v tej številki Novic izpod Krvavice in na spletni strani občine: www.obcina-tabor.si. 
 

 

 

 

 

 

Rokovnik volilnih opravil bo objavljen na oglasni deski in na spletni strani občine v najkrajšem možnem času. 
 

 

 

Občinska uprava sporoča in obvešča 

mailto:info@obcina-tabor.si
mailto:info@obcina-tabor.si
http://www.obcina-tabor.si/
http://www.obcina-tabor.si/
https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwirzInXvcXXAhWrAcAKHSIpDjwQjRwIBw&url=https://siol.net/novice/slovenija/zakon-kolar-celarceve-na-referendum-koncesionarji-v-zbiranje-podpisov-449901&psig=AOvVaw1N76s5TIzGpK0VKv2-jQZe&ust=1511003568515399
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Omejitev hitrosti v naselju Tabor 

 
Na Občini Tabor smo 

vsled pričetka 

urejanja centra 

naselja Tabor na 

Direkcijo RS za 

infrastrukturo 

naslovili pobudo za 

omejitev hitrosti v 

celotnem naselju 

Tabor. Prejeli smo 

pozitiven odgovor in 

v najkrajšem času 

pričakujemo namestitev ustrezne prometne signalizacije na prometne znake z nazivom naselja Tabor na državni cesti R3-

732 Pondor‒Tabor‒Ojstriška vas. Tudi Režijski obrat Občine Tabor bo na občinskih lokalnih cestah ob vstopu v naselje 

Tabor pod prometne znake z nazivom naselja Tabor namestil ustrezno prometno signalizacijo. V želji, da sprememba 

prometne signalizacije pripomore k večji varnosti vseh udeležencev v prometu, vas prosimo za upoštevanje nove omejitve 

hitrosti. 

Simon Jan 

 

Izbor idejne zasnove za pitnik 

 
Komisija za Javni natečaj za izbor idejne zasnove za pitnik, ki jo je 

imenoval župan, je v mesecu oktobru pregledala in točkovala vloge 

štirih vlagateljev. 

 

Največje število točk je 

dosegel predlog 

Župnije sv. Jurij ob 

Taboru, ki je 

kandidirala z idejno 

zasnovo »Šentjurski 

zvonček«. Kot navajajo 

v vlogi je bilo ime 

pitnika, ki bo 

postavljen med 

gospodarskim 

poslopjem, cerkvijo sv. 

Jurija in stavbo Občine 

Tabor, izbrano na 

osnovi njegove oblike, 

ki simbolizira elemente 

v grbu občine: zastavo, 

zvon in obrambni zid. 

 

Pitnik bo predvidoma izdelan iz naravnega kamna, na zgornji strani 

pa bo postavljena zastava občine. Na njegovem zgornjem delu bodo 

nameščene štiri iztočne pipe, od tega bosta dve namenjeni 

neposrednemu pitju vode s curkom v loku, dve pipi pa polnjenju 

steklenic, bidonov ... Pipe bodo usmerjene po straneh neba. 

 

Sredstva za izvedbo postavitve pitnika so načrtovana v predlogu 

proračuna za leto 2018, v sklopu ureditve jedra Tabora. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Saša Zidanšek Obreza 

 

Vključitev Občine Tabor v Regijsko 

štipendijsko shemo – Savinjska 

statistična regija 2017/2018 

 
Obveščamo vas, da je Občina Tabor na 

povabilo Razvojne agencije Savinjske regije, d. 

o. o., podpisala Pismo o nameri za vključitev v 

projekt »Regijska štipendijska shema – 

Savinjska statistična regija 2017/2018.« 

 

Projekt je državna razvojna naloga na 

regionalni ravni, ki ga v skladu z Zakonom o 

spodbujanju regionalnega razvoja izvaja RASR 

s sedežem v  Celju. 

 

 

Občina s Pismom o nameri izraža interes za 

vključitev v Regijsko štipendijsko shemo 

Savinjske statistične regije, preko katere bo 

izvajala svojo štipendijsko politiko in namen za 

sofinanciranje 1 štipendije za dijake v višini 25 

% ob pogoju, da sta delodajalec in štipendist iz 

naše občine. 

 

V mesecu juniju 2017 je RASR podpisala 

pogodbo za izvajanje navedenega projekta za 

čas trajanja do 31. 12. 2022. 

 

Na njihovi spletni strani: www.rasr.si je 

objavljen Javni razpis za izbor projektov 

sofinanciranja kadrovskih štipendij 

delodajalcem za šolsko/študijsko leto 

2017/2018, zato vabimo vse zainteresirane 

delodajalce naše lokalne skupnosti, da se nanj 

prijavijo. 

 

Saša Zidanšek Obreza 

http://www.rasr.si/
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Predavanje priznanega pranoterapevta Tomislava Brumca 

 
V petek, 15. novembra 2017, je bilo v sejni sobi občine zanimivo in energetsko obogateno predavanje duhovnega terapevta 

Tomislava Brumca z naslovom »Lastnosti naravnega uma« z vodeno meditacijo. 

       

Beseda je tekla o spoznavanju sebe, kako priti do razsvetljenja in kako živeti duhovne vrednote in biti vzor sledilcem. 

 

Prisotnim je podajal  usmeritve, kako se izogibati grajanja, jih na primerih spodbujal, kako ne jemati nekaterih stvari 

osebno, ne domnevati prehitro in kako naj dajo vedno vse od sebe. Toda ... ali smo tega res vedno sposobni? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saša Zidanšek Obreza 

 

Adventne delavnice Turističnega društva Tabor 
 

V soboto, 18. novembra 2017, so se v organizaciji Turističnega društva Tabor v Domu 

krajanov odvijale zanimive in pisane adventne delavnice.  

 

V pričakovanju božično-novoletnih praznikov so otroci pod vodstvom članov društva 

izdelovali božične voščilnice in adventne venčke,  okraske,  ustvarjali z različnimi materiali in 

pekli božične piškote. 

 

Izpod spretnih prstkov so nastali lepi izdelki, ki bodo krasili naše domove med prazniki. 

 

   

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Saša Zidanšek Obreza 

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjj5aqa_MzXAhWnC8AKHXsZBf4QjRwIBw&url=http://www.picgifs.com/graphics/christmas-advent/&psig=AOvVaw0PRGr8SRaDdW8MQhpBvNFr&ust=1511261019385520
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Prejeli smo 

Na navedeno telefonsko 

številko in e-naslov 

miha.centrih@pravnak

linika.si se lahko 

obrnete tudi z 

vprašanji, ki se 

nanašajo na delo 

občinskega sveta in 

nasploh Občine Tabor. 

Kot svetnik, izvoljen v 

volilnem okraju Loke, 

sem vam na voljo v 

prostorih Občine 

Tabor tudi v času 

uradnih ur Pravne 

klinike, torej vsako 

prvo sredo v mesecu 

med 17.00 in 19.00. 

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                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zbiranje rabljene obutve 

 
RKS – Območno združenje Žalec prosi, da darujete rabljeno moško jesensko-zimsko obutev, številk 41, 42 in 43. Obutev 

lahko odložite v zabojnik RK na parkirišču pri POŠ Tabor. 

  

Hvala. 

 Matjaž Črešnovar, 

sekretar RK Žalec 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novosti v Občinski knjižnici Tabor, november 2017: 
 

 Walliams, D.: V naši šoli je kača! 

 Chapman, Gary: Pet jezikov ljubezni najstnikov : skrivnost izražanja ljubezni najstnikom; 

 Schroff, L. in Tresniowski, A.: Nevidna nit : resnična zgodba o enajstletnem dečku z ulice, uspešni direktorici 

trženja in nenavadnem srečanju z usodo; 

 Zlata skledica : pravljice z vsega sveta; 

 Winter, C.: Marelični poljubi. 

 

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

  

Občinska knjižnica Tabor 
 

Brezplačno svetovanje za naše občane 
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60 let Glasbene šole »Risto Savin« Žalec 

 
»Na večkrat izraženo pobudo prebivalcev Žalca in okolice, ki se je porodila predvsem zaradi oddaljenosti od glasbene 

šole v Celju, v katero se je želelo vpisati vedno več učencev, možnosti za to pa je bilo vedno manj, in potrebe po kulturnem 

dvigu mladine, je Občinski ljudski odbor na svoji seji 3. 9. 1957 sprejel odločbo o ustanovitvi Nižje glasbene šole v Žalcu. 

Za vršilca dolžnosti upravitelja je bil imenovan Drago Predan, prvi učitelji pa so bili: Jerica Pečarič (klavir), Alojz Šutej 

(pihala in trobila) in Marjan Kozmus (harmonika). To so pionirji razvoja glasbenega šolstva v Žalcu, ki so vsak na svoj 

način vtisnili v zgodovino glasbene šole neizbrisen pečat.« 

 

To je odlomek zgodovinskega opisa razvoja glasbene šole, ki je skrbno opisan v knjigi, ki bo izšla v založbi Glasbene šole 

»Risto Savin« Žalec in bo prvič predstavljena 7. decembra 2017, ko bo v Dvorani doma II. slovenskega tabora v Žalcu 

slavnostni koncert ob 60-letnici glasbene šole. 

  

Z ustanovitvijo glasbene šole v Žalcu so bili leta 1957 postavljeni trdni temelji za razvoj glasbenega šolstva v celotni 

Spodnji Savinjski dolini. Hvaležni smo za vse, kar so naši predhodniki dobrega storili za našo glasbeno šolo in njen razvoj. 

Ob tem se spominjamo tudi vseh, ki jih danes ni več z nami. Gotovo bi bili ponosni na nas in naše delo.   

  
Današnja generacija 

zaposlenih je prevzela 

dediščino glasbene 

šole z veliko mero 

ustvarjalnega 

spoštovanja, energije 

in motivacije, s katero 

nadaljujemo odlično 

tradicijo in zapisujemo 

dobro ime šole še 

višje. Krasi nas 

izjemen kolektivni 

duh, ki se kaže v 

medsebojnem 

sodelovanju in v 

odprtosti do okolja in 

vseh deležnikov 

kulturnega dogajanja. 

Ustvarjamo, 

poustvarjamo, 

izobražujemo, vzgajamo, sodelujemo … Vse z enim samim namenom: da bi naši učenci imeli glasbo radi. Vedno in 

kjerkoli že bodo. Le tako jim bo v veselje, tolažbo, zabavo ali pa si bodo z njo celo služili kruh. Dobro delo vseh 

zaposlenih se je v preteklosti odrazilo tudi v potrebi po odprtju dislociranih oddelkov na Polzeli, v Preboldu na Vranskem 

in v Braslovčah. Zgodovina je zapisala tako, da v tem šolskem letu praznujemo 60-letnico delovanja naše šole, hkrati pa 

45-letnico delovanja dislociranega oddelka Polzela, 41-letnico delovanja dislociranega oddelka Vransko, 40-letnico 

delovanja dislociranega oddelka Prebold in 13-letnico delovanja dislociranega oddelka Braslovče. Ponosni smo na 

skladatelja Friderika Širco – Rista Savina, po katerem nosi naša šola ime. Prihodnje leto bo minilo 70 let od njegove smrti, 

zato se bomo s posebnim koncertom poklonili tudi tej obletnici. 

 

V neprestanem prizadevanju, da bi naše delo le še izboljšali, učencem pa ponudili vedno boljše možnosti glasbenega 

izobraževanja, smo dejavnosti na naši šoli razširili do te mere, da se danes pri nas šola 544 učencev. Največji razcvet v 

zadnjih letih doživlja naš novoustanovljeni oddelek plesa, v okviru katerega se šola že več kot 100 plesalcev. 

 

Z optimizmom zremo v prihodnost. S pomočjo naše delovne vneme, ljubezni do glasbe in poučevanja mladih glasbenikov, 

skrbnosti pri delu z našimi učenci, naše pripravljenosti na sodelovanje na področju našega celotnega šolskega okoliša in ob 

podpori vseh naših občin ustanoviteljic ponosno stopamo po poti, ki nas vodi proti praznovanju naše 70-letnice. 

 

Mag. Gorazd Kozmus, 

ravnatelj Glasbene šole »Risto Savin« Žalec 
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Novosti pri oprostitvi plačila letne dajatve za vozila 
 

V tem prispevku bi vas radi seznanili s spremembami 

novega Zakona o dajatvah za motorna vozila, ki se 

nanašajo na oprostitev letne dajatve za vozila, ki 

prevažajo invalide. Vemo, da je za uporabo cestnih 

motornih in priklopnih vozil, registriranih v Republiki 

Sloveniji, v cestnem prometu potrebno plačati letno 

dajatev. Zavezanci za tovrstno plačilo so fizične in pravne 

osebe, na katere je motorno ali priklopno vozilo 

registrirano. Zakonodaja pa določa izjeme, kdaj oz. v 

katerih primerih ni potrebno plačati tovrstne dajatve. 

 

Oprostitev plačila letne 

dajatve je v pristojnosti 

upravnih enot, o čemer 

odločamo z odločbo. 

Vlogo za oprostitev 

plačila te dajatve 

upravičenci lahko 

vložijo na Upravni 

enoti Žalec, Krajevnem uradu Vransko, in sicer pisno ali 

elektronsko (s kvalificiranim digitalnim potrdilom). 

 

Na podlagi zgoraj citiranega zakona, ki je stopil v veljavo 

meseca oktobra 2017, so v nadaljevanju opisane določene 

novosti. 

 

Vozila za oprostitev plačila letne dajatve za prevoz 

invalidov nimajo več omejitve na delovno prostornino 

motorjev, temveč na moč motorja do vključno 150 kW. 

Kot dokazilo za uveljavljanje pravice za oprostitev te 

dajatve v primeru, ko je upravičenec otrok, ki potrebuje 

posebno nego in varstvo do 18. leta oziroma do 26. leta 

starosti, če se šola, po novem velja samo odločba Centra 

za socialno delo o priznanju dodatka za nego otrok. 

 

Pri polnoletnih invalidnih osebah je vozilo lahko 

registrirano tudi na starša, zakonca ali zunajzakonskega 

partnerja, s katerim polnoletna oseba živi na istem 

naslovu. 

 

Pri vozilih, ki jih uporabljajo invalidske organizacije, ni 

nobenih omejitev glede vozil. Kot dokazilo za 

uveljavljanje oprostitve je na upravni enoti treba priložiti 

potrdilo, ki ga izda ministrstvo, pristojno za invalide (o 

statusu invalidske organizacije).  

Delno so spremenjene tudi kategorije invalidov, in sicer 

se lahko oprostitev plačila letne dajatve na tem področju 

uveljavlja pod pogojem, da se vozila uporabljajo za 

prevoz:  

 

- oseb, pri katerih je ugotovljena najmanj 80 % telesna 

okvara ali 80 % vojna invalidnost, ter oseb, pri katerih 

je zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti spodnjih 

okončin ali medenice ugotovljena najmanj 60 % telesna 

okvara ali 60 % vojna invalidnost, 

- oseb, ki so popolnoma izgubile vid na obeh očesih, 

- oseb z zmerno, težjo ali težko duševno ter najtežjo 

telesno prizadetostjo, ki jim je priznana invalidnost po 

predpisih o družbenem varstvu duševno in telesno 

prizadetih oseb in 

- otrok, ki potrebujejo posebno nego in varstvo do 18. leta 

starosti oziroma do 26. leta starosti, če se šolajo. 

 

Zakonodaja izvzema osebe, ki so zmerno, težje in težko 

telesno prizadete. Pogoj je najtežja telesna prizadetost 

osebe ali zmerna, težja ali težka duševna prizadetost. Prav 

tako so bili v predhodno veljavni zakonodaji upravičenci 

otroci z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, katere 

zdravstveni zavodi spremljajo kot rizične v razvoju, nova 

zakonodaja pa kot upravičence navaja otroke, ki 

potrebujejo posebno nego in varstvo do 18. leta starosti 

oziroma do 26. leta starosti, če se šolajo. 

 

V zvezi s plačilom nižje letne dajatve za vozila naj 

omenimo še velike družine in rejniške družine. Te lahko 

uveljavljajo za vozila znižanje plačila dajatve v višini 50 

% na podlagi dokazila o skupnem stalnem prebivališču 

vsaj enega od staršev in otrok, ki ima na dan vložitve 

vloge za znižanje letne dajatve na istemu naslovu 

stalnega prebivališča prijavljene štiri ali več otrok, starih 

do 18 let.  

 

Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski 

številki (03) 713 51 20 ali nam pišite na e-naslov 

ue.zalec@gov.si. 

 

                                                                                                  

Simona Stanter, načelnica

 
 

Policijska kronika od 1. 10. 2017 do 31. 10. 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

V času od 6. do 7. 10. 2017 so bili policisti PP Žalec obveščeni o treh tatvinah v Ojstriški vasi iz garaž in izpod nadstreška, 

kjer so bile odtujene 4 motorne žage, puhalnik za listje in kardanska gred. Policisti o slednjem dejanju še zbirajo obvestila 

in bo podana kazenska ovadba na Okrožno državno tožilstvo v Celju.  

mailto:ue.zalec@gov.si
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16. 10. 2017 so policisti PP Žalec prejeli prijavo o sumu kaznivega dejanja grožnje v Miklavžu pri Taboru. Po zbranih 

obvestilih bo zoper osumljenega podana kazenska ovadba na Okrožno državno tožilstvo v Celju. 

 

7. 10. 2017 ob 16:54 je bil Operativno komunikacijski center Celje obveščen o prometni nesreči v kraju Kapla, pri odcepu 

za Ojstriško vas. Na kraju je patrulja PPP Celje ugotovila, da je prišlo do prometne nesreče z udeležbo dveh vozil, kjer so 

udeleženci dobili lahke telesne poškodbe. Povzročitelju je bil zaradi izsiljevanja prednosti izdan plačilni nalog. 

 

Drugih varnostno-problematičnih dogodkov policisti PP Žalec na območju Občine Tabor niso obravnavali.  

 

Pa še nekaj za gostince: določila iz Zakona o varstvu javnega reda in miru 

(ZJRM-1): 

 

21. člen 

(javni red in mir v gostinskih obratih in na prireditvah in varstvo 

mladoletnikov) 

 

(1) Odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja 

dejavnost, v gostinskem obratu, ki takoj, ko je to mogoče, policiji ne naznani kršitve javnega reda in miru za prekrške iz 

drugega ali tretjega odstavka 6. člena tega zakona, se kaznuje z globo od 208,65 do 417,29 evrov. 

  

(2) Osebam, mlajšim od 16 let, je med 24.00 in 5.00 uro zjutraj prepovedan vstop in zadrževanje brez spremstva staršev, 

rejnikov ali skrbnikov v gostinskih obratih in na prireditvah, kjer se toči alkoholne pijače. 

  

(3) Omejitev iz prejšnjega odstavka ne velja za gostinske obrate in prireditve, kjer se toči izključno brezalkoholne pijače. 

  

(4) Odgovorna oseba v gostinskem obratu ali na prireditvi sme od vsake osebe, za katero domneva, da ne izpolnjuje 

pogojev za vstop v gostinski obrat ali na prireditev, zahtevati, da izkaže svojo starost z javno listino, na podlagi katere se 

ugotavlja identiteta.  

 

(5) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki osebam, 

mlajšim od 16 let, med 24.00 in 5.00 uro zjutraj omogoči vstop ali zadrževanje brez spremstva staršev, rejnikov ali 

skrbnikov v gostinskih obratih in na prireditvah, kjer se točijo alkoholne pijače, se kaznuje z globo od 834,59 do 4.172,93 

evrov. 

  
(6) Odgovorna oseba pravne osebe ali podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki 

zaposluje druge osebe, se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 625,94 do 1.252,88 evrov. 

  

(7) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ponovno stori 

prekršek iz petega odstavka tega člena, se kaznuje z globo od 2.086,46 do 4.172,93 evrov. 

 

komandir Policijske postaje Žalec Gorazd Trbovšek,  

višji policijski inšpektor III 
 
 

 

 

 

Mesečno poročilo Gasilske zveze Žalec med 15. oktobrom in 15. novembrom 2017 

 

V oktobru, ki je tudi mesec varstva pred požari, smo bili gasilci še posebej aktivni z različnimi izvedbami operativnih vaj 

ter pri preizkušanju usposobljenosti naših operativnih enot. Letošnji moto je bil: »Ko se nesreča zgodi, naj bodo proste 

poti.« Gasilci namreč želimo opozoriti na nedostopnost na dovoznih poteh ter na nepravilno parkirana vozila, ki jih ljudje 

pustijo na intervencijskih poteh. Več o letošnji osrednji temi lahko preberete na spletni strani Gasilske zveze Slovenije, na 

spletnem naslovu: http://www.gasilec.net/preventiva/mesec-pozarne-varnosti . 
 

 

 

 

 

 

 

Dogodki: 

V soboto, 21. oktobra 2017, je na Gomilskem, občina Braslovče, v Domu krajanov potekalo srečanje članic Gasilske zveze 

Žalec ter Gasilske zveze Prebold. Udeležilo se ga je 150 gasilk iz obeh gasilskih zvez. 

http://www.gasilec.net/preventiva/mesec-pozarne-varnosti
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V četrtek, 9. novembra 2017, je v Žalcu, v telovadnici UPI ‒ Ljudske univerze Žalec, potekala krvodajalska akcija, katere 

so se udeležili tudi naši člani. 

 

Nekaj statistike: 

V obdobju mesečnega poročila so člani naše gasilske zveze opravili 19 intervencij, ki so skupno trajale 21 ur in 25 minut. 

Najdaljša intervencija je trajala 2 uri in 30 minut, najkrajša pa 40 minut. 

 

Statistika občinskih poveljstev v GZ Žalec: 

V GPO Žalec je bilo 15 dogodkov, kjer je bila potrebna pomoč gasilcev, v GPO Polzela so imeli štiri intervencije, med 

tem ko v GPO Vransko, GPO Braslovče in GPO Tabor intervencij ni bilo. 

 

Tadej Zupan, 

predstavnik GZ Žalec za odnose z javnostmi 

 

Podprite domača društva, ker vas nič ne stane 
 

Društveno dogajanje je pomemben del življenja v vaši občini. Veliko občanov je tudi članov 

občinskih društev, ki s ponosom in vnemo skrbijo, da je vsakdan v vaši občini lepši, varnejši 

ali športno in kulturno pestrejši. In vsakdo, ki plačuje dohodnino, lahko vašim društvom še 

dodatno pomaga, tako da jim podari do 0,5 % svoje dohodnine ... to ga nič ne stane, pomeni 

pa veliko.  

 

V vaši občini so 4 društva, katerim lahko podarite del svoj dohodnine in tako pomagate pri 

njihovih prizadevanjih. Če se za to ne odločite, gre vaših pol odstotka nazaj v proračun. Tam vsako leto ostane več kot 4 

milijone evrov, neporabljenih, čeprav verjamemo, da bi jih vaša društva znala najbolje in najkoristneje porabiti. 

 

Vsakdo se verjetno najprej spomni prostovoljnih gasilcev, ti si vedno zaslužijo našo pomoč. Ima pa najbrž vsakdo ob njih 

še kakšno svoje najljubše občinsko društvo, tudi njim lahko podarite svojih pol odstotka. Če bi radi pol odstotka razdelili 

med več društev, lahko storite tudi to – izberete jih lahko do največ pet.  

 

Kako lahko darujete? Preprosto. Lahko darujete preko sistema e-Davki ali se pozanimate pri društvih samih. Lahko pa 

obiščete spletno stran dobrodelen.si. Tam vas čaka seznam vseh društev iz vaše občine – poiščete jih po poštni številki, 

označite jih, vpišite svoje podatke, si natisnite obrazec in ga do konca leta odnesite ali pošljite na finančni urad. Vaša 

odločitev velja do preklica oziroma spremembe prejemnikov. Bodite dobrodelni še letos, da bo že naslednje leto tudi 

zaradi vas življenje v vaši občini še lepše, boljše, varnejše. Hvala. 
 

 

 

 

Uroš Bonšek 

Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij 
 

 

 

 

 

Brezplačne aktivnosti večgeneracijskega centra Planet generacij 

Hiša Sadeži družbe Žalec ‒ december 2017 

 
Vsak dan, razen od 5.–14. 

12., od 14.00 do 17.00 

VSEBINE ZA LAŽJE USKLAJEVANJE POKLICNEGA TER ZASEBNEGA 

ŽIVLJENJA  »UČNA POMOČ« 

v TOREK, 19. 12., 

ob 9.00 

IZOBRAŽEVALNA IN PRAKTIČNA MEDGENERACIJSKA DELAVNICA 

»TAI – CHI« 

v SREDO, 20. 12., 

ob 8.30 

ŠPORTNE AKIVNOSTI ZA ZDRAVO IN AKTIVNO STARANJE 

»TELOVADBA: Okrepimo hrbtenico« 

v SREDO, 20. in 27. 12., 

ob 17.00 

ob 18.00 

IZOBRAŽEVALNA IN PRAKTIČNA MEDGENERACIJSKA DELAVNICA 

»ZAČETNI TEČAJ NEMŠČINE« in 

»ZAČETNI TEČAJ ANGLEŠČINE« 

v ČETRTEK, 21. in 28. 

12., ob 9.00 in ob 18.00 

VSEBINE, NAMENJENE VSEŽIVLJENJSKEMU UČENJU 

»JOGIJSKE ASANE« in »JOGA ZA STAREJŠE« 
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Poleg vsebin v sklopu VGC Planet generacij v Hiši Sadeži družbe Žalec organiziramo tudi številne druge 

BREZPLAČNE DELAVNICE, TEČAJE IN VADBE (joga, telovadba za hrbtenico, asana joga, tibetanske vaje, 

nordijska hoja, spoznavanje okoliških hribov), ustvarjalne in izobraževalne delavnice (angleščina, računalništvo, urice 

pletenja …), potopisna predavanja, kuharske delavnice (slovenska, indijska kuhinja) in drugo. V torek, 19. 12., pa ob 

18.00 pripravljamo še zaključek za naše prostovoljce in obiskovalce. 

 
OSTALE REDNE TEDENSKE AKTIVNOSTI V HIŠI SADEŽI DRUŽBE 

ŽALEC, tokrat izjemoma le 1. 12. ter od 18. 12. do 29. 12. 2017 

Vsak pon.: Urice pletenja ‒ ob 9.00, Računalniška delavnica ‒ ob 12.00, Konverzacija v 

angleščini ‒ ob 17.00, Meditacija in sproščanje ‒ ob 18.00 

Vsak torek: Japonska kaligrafija ‒ ob 10.30 in Sproščanje s plesom – ob 17.00 

Vsako sredo: vsakih 14 dni kuharska delavnica ‒ ob 10.00 

Vsak četrtek in soboto: Joga za starejše ‒ ob 18.00 in soboto ob 8.30 

Vsak petek:  delavnica ‒ ob 10.00, vsak drugi teden spoznavanje okoliških hribov in 

nordijska hoja ‒ 9.00 

 
Vabljeni prostovoljci, da se nam pridružite   

 
DOBRA DELA NE POTREBUJEJO REKLAME, DOBRA DELA POTREBUJEJO VAS. 

 
Več info na: hisa-zalec@filantropija.org in 051 669 714,  

FB Hiša Sadeži družbe Žalec http://www.filantropija.org/hisasadezidruzbe-zalec 

 

Vse aktivnosti so brezplačne. Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika 

Slovenija ter Občina Žalec. 

                                                                                

 

 

 

 

Medkulturni dialog na I. OŠ v Žalcu 

 
V četrtek, 26. oktobra 2017, je na I. osnovni šoli v Žalcu potekala 

že osma jezikovna tržnica, ki se odvija v okviru projekta 

Medkulturni dialog. Del prireditve je potekal v telovadnici šole, 

kjer so mame priseljenih učencev prikazale del kulture različnih 

narodnosti, spekle kruh, značilen za njihovo državo, in učencem 

razredne stopnje predstavile njihovo abecedo. Nabor narodnosti je 

bil zelo raznolik, tokrat so lične stojnice uredile mame iz Anglije, 

Makedonije, Rusije, Ukrajine, Bosne in Hercegovine, Nizozemske, 

Kosova, Kitajske in Nemčije. 

 

Učence predmetne stopnje pa so obiskali tujci, ki prebivajo v 

Sloveniji, tako so imeli možnost stika z gosti iz Anglije, Indije, 

Nizozemske, Nemčije, Paragvaja in Sudana. Učence sta obiskala 

tudi predstavnika ameriške ambasade v Sloveniji ter veleposlanik 

Kosova. 

 

Gost iz Sudana je bil gospod Ali Khodary, občan vaše občine, ki je 

šestošolcem predstavil kulturo in običaje iz svoje rodne domovine 

in učencem spregovoril tudi o tem, kako se je navadil na življenje 

v Sloveniji. Gospod Ali se vedno rad odzove povabilu na našo 

tržnico, za kar smo mu zelo hvaležni. 

 

Jezikovna tržnica je le ena izmed dejavnosti na šoli, s katerimi spodbujamo medkulturni dialog, strpnost in sprejemanje 

drugih narodnosti in kultur. 

Monika Korbar, I. osnovna šola Žalec 

http://www.filantropija.org/wp-content/uploads/2014/01/ZALEC2.jpg
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Obiskala nas je štorklja 
  

 

 

 

S privoljenjem srečne mamice in ponosnega očka razglašamo prihod 

novorojenčka: 

 
 
 

 20. oktobra se je rodil 53 cm velik in 3960 g težek deček Niko 

staršema Nataši Bergant in Gregorju Lenku iz Črnega Vrha.  

 
                              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. 

 

 

 
 

Dragi prijatelji narave! 
 

Zelo sem vesel,  ko vidim nasmehe na vaših licih, čeprav vam jesenski veter že brije v obraz. Kako prijetno dopoldne ste si 

ustvarili ob  prejšnjem snidenju in kakšen kompost ste naredili! Zdaj pa ga napolnite z odpadnim listjem, rastlinjem ter mu 

dodajte gnoj, ki vam ga prijazno poklanja ga. Damijana. Kompostu boste nato dodali biodinamične preparate s kmetije 

Lukman in ga odeli s slamo. Tako bomo dali hrano milijonom drobnih bitij, ki nam bodo do jeseni pripravile najboljšo 

hrano za naše rastline. 

 

Prijazni fantje so nam poklonili veliko sadik jagodičevja, ki ga je potrebno posaditi. Med njimi  boste našli maline, robide, 

sibirske borovnice … 

 

Dragi prijatelji, hvala za vso pomoč, ne pozabite rastline zaliti z veliko ljubezni, da vas bodo spomladi pozdravile s popki 

in zelenjem ter seveda s cvetovi, polnimi cvetnega prahu. Cvetni prah je pomemben za prehrano čebel, iz njega sicer ne 

naredijo medu, temveč ga uporabijo za svojo prehrano.   

Iz vrtca in šolskih klopi 

mailto:info@obcina-tabor.si
mailto:info@obcina-tabor.si
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Narava odhaja k počitku, drevesa so odvrgla še zadnje liste, čebele pozimi res ne brenčijo naokoli, a tudi spijo ne, temveč 

le mirujejo. V hladnih dneh čuvajo svojo matico, pri kateri prezimi vsa družina. Ko postaja megleno in hladneje, se začnejo 

čebele že pripravljati na zimo. V panju poiščejo najprimernejše mesto za prezimovanje in ga začnejo ogrevati. Matico 

skrijejo v sredino, kjer je najtopleje, okoli nje pa so zbrane najmlajše čebele, ki so še bolj občutljive. Njihova kri je 

najtoplejša, dlačice so mehke. Obdaja in varuje jih plast starejših čebel, na čisto zunanjem robu te gruče pa so stare čebele, 

ki počasi odmirajo. 

 

Naj bo v vas veliko življenja in dobre volje. 

 

Se vidimo! 

 

P.S. 

 

Svoja pisma pošiljam že tretje leto, zato se še posebej zahvaljujem  vsem otrokom in strokovnim delavkam, ker 

vedno poskrbijo, da je moj dan v vrtcu prijeten in delaven. Z mnogimi krajani smo se večkrat srečali, še posebej z 

go. Damijano, ki je prava prijateljica narave.  Spoznali smo tudi druge prijatelje, ki so nam poklonili gredo, maline 

in različne materiale.  

 

Tokrat pa naj gre posebna zahvala še Arboretumu Volčji potok (g. Alenu) in Fajn Tim (Ljutomer) za sadike 

jagodičevja.  

 

Da se bodo sadike še posebej dobro prijele, so jih z ljubeznijo pomagali začiniti tudi g. hišnik Julijan, župan g. 

Anton ter ga. Mira iz Čebelarskega društva Tabor.  

 

Tako trajnostno smo si zastavili letošnji 11. Tradicionalni slovenski zajtrk. 

 

Vaš Friderik   

 

 

Medenjaki 
 

V okviru Tradicionalnega slovenskega zajtrka smo se v oddelku 3-4 leta odločili speči piškote. Mmmm, slastne medenjake. 

 

S pripravo smo začeli že pred zajtrkom, ko smo si ob prihodu v vrtec zavezali predpasnike. Nato je bilo obvezno natančno 

umivanje rok in pregled sestavin. Ko smo prišli do medu, so otroci takoj dobili asociacijo na medenjake. Vse sestavine smo 

dobro premešali, gnetli in nato dali testo počivat v hladilnik. Med tem časom smo pojedli zajtrk in si nabrali novih moči za 

oblikovanje medenjakov. Oblikovali smo kroglice, ki so jih nekateri otroci manj, drugi pa močneje potlačili in s tem dobili 

željeno obliko. Ko smo vse zložili na pekač, pa se je začelo nestrpno pogledovanje na uro in čakanje. Joj, kako lepo je 

zadišalo. Da smo lažje počakali ohlajene piškote, smo se odpravili na igrišče in nato na kosilo. Po kosilu pa … NJAMI.  

 

In dober tek vsem, ki jih boste pekli doma. 

 

Klavdija Konečnik 
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Gasilska pripravljenost v oddelku 4-5 let 
 

V mesecu oktobru smo se posvetili gasilski tematiki. Najprej smo si uredili igralnico v center za obveščanje, naslikali ogenj 

in si izdelali različne pripomočke. Spoznali smo vse od ognja do gašenja, plovnosti predmetov ter peli gasilske pesmi, jih 

spremljali na instrumente in se ob tem zabavali. Višek vseh dejavnosti je bili prihod gasilcev ter naš obisk v gasilskih 

domovih ter seveda vsi rekviziti, ki so nam jih posodili. Rekviziti so bili odličen povod k simbolni igri, ki je privedla do 

pravih intervencij po vsem vrtcu. Spoznali smo se tudi z ukrepi prve pomoči ter osvajali položaj za nezavestnega. 

 

Vedno v pripravljenosti.  

Mateja in Nives 

 

Gasilska pohoda 
 

Tik pred jesenskimi počitnicami smo se odpravili na dva daljša pohoda. V enem smo se odpravili do gasilskega doma v 

Kapli, v drugem pa do Gasilskega muzeja v Prekopi. V Kapli sta nam gasilca Primož in Slavko predstavila gasilski dom in 

nam postavila različne izzive in  preizkuse v spretnosti. V Prekopi smo se čudili vsem starim gasilskim vozilom, vrteli 

ročno sireno in še mnogokaj. Hvala ge. Tanji za zanimivo vodenje po muzeju. Pot nazaj je vedno malo daljša, a z dobro 

voljo gre vse. 

Oddelka 4-5 in 5-6 let Vrtca Tabor 

 

»Kar se Janezek nauči, to Janez zna« 

 
Na letošnjem jesenskem srečanju smo si skupaj s starši in otroki ogledali predstavo Sapramiška v izvedbi Dramske skupine 

Teloh KUD Ivan Cankar Tabor. Strokovne delavke vrtca smo se odločile za srečanje z namenom dvigniti kvaliteto vedenja  



 

14 1/17 

 

 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 

79/09), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in dopolnitve) in 6. 

in 15. člena Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06) je Občinski svet Občine Tabor na 23. redni seji, dne 13. 

11. 2017, sprejel 

 

 

ODLOK O  

REBALANSU PRORAČUNA OBČINE TABOR ZA LETO 2017 

 
1. člen 

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 

 
Spremeni se 1. odstavek 2. člena Odloka o proračunu Občine Tabor za leto 2017 (Uradne objave Občine Tabor 6/2016) 

tako, da se glasi:  

 

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:  

 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  

_______________________________________________________________________________________
Skupina/Podskupina kontov 2017                                                                  Rebalans proračuna  

_______________________________________________________________________________________ 
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 

 70 DAVČNI PRIHODKI 

 700 Davki na dohodek in dobiček 

 703 Davki na premoženje 

 704 Domači davki na blago in storitve 

                     706 Drugi davki 

 71 NEDAVČNI PRIHODKI 

 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 

1.578.748 

1.426.376 

1.283.803 

      1.153.452 

90.751 

34.600 

5.000 

142.573 

85.351 

VSEBINA 

 ODLOK o rebalansu proračuna Občine Tabor za leto 2017  

 ODLOK o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Tabor 

 PRAVILNIK o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Tabor za 

programsko obdobje 2018‒2020 

 SKLEP o ukinitvi statusa javnega dobra 

 RAZPIS za nadomestne lokalne volitve 

 UGOTOVITVENI SKLEP o številu potrebne podpore volivcev za določitev kandidature za  člana 

Občinskega sveta Občine Tabor v Volilni enoti 3 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0449
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 711 Takse in pristojbine 

 712 Globe in denarne kazni 

 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 

  

 714 Drugi nedavčni prihodki 

 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) 

 

1.450 

1.600 

14.500 

 

39.672                            

3.705 

0 

3.705                                               

148.667                                  
148.667 

0                                 

 

 

1.615.872                   

683.859                    
229.131                      

35.252 

393.661                                            

6.230                      

19.585 

614.900 

20.203 

449.337 

40.675 

  104.685 

296.137                         

296.137 

20.976 

8.334 

12.642 

 

-37.124 

 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

_______________________________________________________________________________________
Skupina/Podskupina kontov 2017                                                                                                        Rebalans proračuna  

____________________________________________________________________________________________ 

                      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                                                                                      0       

 IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 

 (IV.-V.) 

 
C. RAČUN FINANCIRANJA 

_______________________________________________________________________________________
Skupina/Podskupina kontov 2017                                                                                                         Rebalans proračuna  

____________________________________________________________________________________________ 

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)                                                                                    

  50 ZADOLŽEVANJE 

 500 Domače zadolževanje        

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 

              131.132                                               

              131.132   

131.132      

              144.198  
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  55 ODPLAČILA DOLGA 

 550 Odplačila domačega dolga 

 

 

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 + 

              144.198 
             144.197 

                

          

              - 50.189 

 

 

               -13.065 

 

             37.124 

 

            

 

                 

                82.330 

  

 
2. člen 

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev) 

 
Besedilo 1. odstavka 10. člena se črta, 2. odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi: 

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v 

računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2017 lahko 

zadolži do višine 45.000 €. 

 

3. člen 

(uveljavitev odloka) 

 
Ostale določbe Odloka o proračunu Občine Tabor za leto 2017 (Uradne objave Občine Tabor 6/2016) ostanejo 

nespremenjene. 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Občine Tabor. 

 

 

Tabor, 14. 11. 2017 

                 

    Občina Tabor 

ŽUPAN 

Anton Grobler 

         l.r.  

 

 
 

Na podlagi 58. člena Zakona o izvrševanju poračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Ur. list RS, št. 96/15), 

določb VI. poglavja Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 ‒ popr. in 33/89 ter Uradni list RS, 

št. 24/92 ‒ odl. US, 29/95 ‒ ZPDF, 44/97 ‒ ZSZ in 27/98 ‒ odl. US) ter uporabe določb 218. člena, 218.a člena, 218.b 

člena, 218.c člena, 218.č člena in 218.d člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/2002, 97/2003 ‒ Odl. 

US, 46/04 ‒ ZRud-A, 47/04, 41/04 ‒ ZVO-1, 45/04 ‒ ZVZP-A, 62/04 ‒ Odl. US, 92/05 ‒ ZJC-B, 111/05 ‒ Odl. US, 

93/05 ‒ ZVMS, 120/06 ‒ Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 ‒ ZRud-1, 76/10 ‒ ZRud-1A, Odl. US, 57/12) in 6. člena 

Statuta Občine Tabor (Ur. l. RS, št. 120/06, 51/10, 60/15), je Občinski svet Občine Tabor na 23. redni seji, dne 13. 11. 

2017, sprejel 

 

O D L O K 

o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Tabor 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

1. člen 
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Ta odlok ureja izračun, odmero in obveznost plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju 

Občine Tabor. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: nadomestilo) se plačuje za zazidana in 

nezazidana stavbna zemljišča. 

 

S tem odlokom se natančneje določi: 

 

- zavezance za plačevanje nadomestila,  
- območja zajemanja nadomestila, 

- določitev površin za odmero nadomestila, 

- merila za določitev višine nadomestila, 

- določitev vrednosti točke, 

- določanje višine nadomestila, 

- oprostitve plačila nadomestila, 

- obračunavanje in pobiranje nadomestila, 

- druge obveznosti zavezancev in evidenca zavezancev. 

 
2. člen 

 

Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen: 

 

- Zavezanec za plačilo nadomestila je fizična ali pravna oseba zasebnega ali javnega prava, ki je neposredni 

uporabnik stavbnega zemljišča, stavbe ali dela stavbe ter gradbenega inženirskega objekta na območju Občine 

Tabor. 

- Neposredni uporabnik je: 

o lastnik, katerega lastninska pravica je vpisana v zemljiško knjigo oziroma je lastninsko pravico pridobil na 

podlagi splošnega ali posamičnega pravnega akta (pogodba, odločba, zakon) ali 

o uporabnik, ki je pridobil pravico uporabe na podlagi najemne ali zakupne pogodbe ali 

o uporabnik, ki je pridobil pravico uporabe na podlagi ustanovljene osebne služnosti (užitek, raba, služnost 

stanovanja) ali 

o uporabnik, ki je pridobil pravico uporabe na podlagi ustanovljene stavbne pravice ali 

o uporabnik, ki je pridobil pravico uporabe na podlagi drugega pravnega posla. 

- Zazidana stavbna zemljišča so tista zemljišča, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in gradbenimi 

inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tista zemljišča, na katerih se je na podlagi 

dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb in gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti 

gospodarske javne infrastrukture. Če določena stavba gradbene parcele še nima določene, se do njene določitve za 

zazidano stavbno zemljišče šteje tisti del površine zemljiške parcele, na kateri stoji stavba, pomnožena s faktorjem 

1.5, preostali del zemljiške parcele pa se šteje za nezazidano stavbno zemljišče. 

- Nezazidana stavbna zemljišča so zemljišča, za katera je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih 

dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega 

varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave in da je na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih 

objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in 

otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave, če je za njih zagotovljena oskrba s pitno vodo in 

energijo, odvajanje odplak in odstranjevanje odpadkov ter dostop na javno cesto. Šteje se, da je za navedena 

zemljišča zagotovljena oskrba s pitno vodo in energijo, odvajanje odplak in odstranjevanje odpadkov ter dostop na 

javno cesto, če imajo takšne parcele zagotovljen dostop do javnega cestnega omrežja ter da je za njih tudi možno 

izvesti priključke na javno vodovodno omrežje, javno elektroenergetsko omrežje in javno kanalizacijsko omrežje, 

kolikor ni dovoljena gradnja greznic oziroma malih čistilnih naprav, če je za območje, na katerem ležijo, sprejet 

občinski prostorski načrt. 

- Stanovanjska površina je čista tlorisna površina sob, predsobe, hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalnice, shrambe 

in drugih zaprtih prostorov stanovanja ter čista tlorisna površina garaže za osebne avtomobile. Kot stanovanjska 

površina se v skladu z veljavnim predpisom, ki ureja klasifikacijo vrst objektov, šteje tudi čista tlorisna površina 

počitniških objektov. 

- Poslovna površina je čista tlorisna površina poslovnega prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s 

poslovnim prostorom, in je namenjena opravljanju poslovne dejavnosti. Po tem odloku so poslovne površine tudi 

površine zemljišč, ki so namenjene poslovni dejavnosti, kot so: nepokrita skladišča, proizvodni obrati in delavnice 

na prostem, površine za stalne deponije materialov, interna parkirišča, javna parkirišča, za katera se plačuje  
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parkirnina ali najemnina, kampi, bencinski servisi, odprte športno-rekreativne površine in druge površine, ki so 

namenjene opravljanju poslovne dejavnosti. 

 

Izrazi, uporabljeni v tem odloku, katerih pomen ni določen v prejšnjem odstavku tega člena, imajo enak pomen, kot jih 

določajo predpisi s področja urejanja prostora, graditve objektov, davčnega, stanovanjskega področja ter stvarnih in 

obligacijskih razmerij. 

 

II. OBMOČJA ZAJEMANJA NADOMESTILA 

 

3. člen 

 

Nadomestilo se plačuje za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča na celotnem območju občine glede na območje 

EUP, določenim z OPN: 

 

1. območje: ureditveno območje Tabor (TA01 do TA11). 

2. območje: ureditvena območja naselij Kapla (KA02, KA03), Loke (LO01), Ojstriška vas (OJ01, OJ02, OJ03,   

    OJ04, OJ05, OJ06), Pondor (PO01, PO02, PO03, PO04). 

3. območje: ostala območja, ki ležijo izven 1. in 2. območja. 

 

Natančna lega in meje območij zajemanja nadomestila so razvidne iz grafičnega prikaza območij zajemanja 

nadomestila, ki je sestavni del odloka in je na vpogled pri notranji organizacijski enoti Občinske uprave Občine Tabor, 

pristojni za urejanje prostora ter na spletni strani Občine Tabor. 

 

III. DOLOČITEV POVRŠIN ZA ODMERO NADOMESTILA 

 

4. člen 

 

Nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od stanovanjske in poslovne površine ne glede na 

to, ali se površine dejansko uporabljajo ali ne.  

Nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča se plačuje tudi za nelegalne gradnje, kot to določa zakon.  

 

Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se plačuje za tisti del zemljišča, za katerega je z izvedbenim 

prostorskim aktom določeno, da je na njem dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjene za 

potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave in da je na njem 

dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso 

namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave. 

 

Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se ne plačuje za nezazidana stavbna zemljišča, ki s 

sosednjimi nezazidanimi stavbnimi zemljišči ne dosegajo skupne površine 500 m
2
. 

 

5. člen 

 

Podatke o površinah zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljiščih pristojni organ občinske uprave Občine Tabor pridobi 

iz napovedi zavezancev ter javnih evidenc iz lastne pristojnosti in iz pristojnosti državnih organov na način in po 

postopku, ki ga določa zakon. 

 

Osnovo za določitev površine zazidanega stavbnega zemljišča predstavljajo tudi naslednje uradne evidence: register 

nepremičnin, kataster stavb in zemljiški kataster, ki jih vodi Geodetska uprava RS in iz katerih občina za potrebe 

odmere nadomestila pridobiva potrebne podatke. 

 

Osnovo za določitev površine nezazidanega stavbnega zemljišča predstavljata tudi naslednji uradni evidenci: zemljiški 

kataster in kataster stavb, iz katerih občina za potrebe odmere nadomestila pridobiva potrebne podatke. 

 

IV. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA 

 

6. člen 
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Za določitev višine nadomestila za zazidana stavbna zemljišča se upoštevajo naslednja merila: 

 

1. lega in namembnost stavbnega zemljišča, 

2. opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi ter drugimi objekti in napravami.  

 

Za določitev višine nadomestila za nezazidana stavbna zemljišča se upošteva lega stavbnega zemljišča. 

 

 

7. člen 

 

Glede na lego in namembnost stavbnega zemljišča se nadomestilo za zazidano stavbno zemljišče točkuje po naslednji 

tabeli: 

 

  Lega stavbnega zemljišča 

Namen uporabe 1 2 3 

1. Stanovanjski objekti 100 75 50 

2. Poslovni objekti  500 400 300 

 

Poslovni namen – pridobitna dejavnost se določi za vse dele stavb, ki se v registru nepremičnin vodijo pod skupino CC-

SI klasifikacije (dejanska raba) »12 – Nestanovanjske stavbe« ali katere koli njene podskupine, z izjemo podskupine 

»1271 – Nestanovanjske kmetijske stavbe« ali katere koli njene podskupine, če se v stavbnem delu opravlja dejavnost 

oziroma je namenjen opravljanju dejavnosti. 

Stanovanjski namen se določi za vse vrste delov stavb, ki so v registru nepremičnin označeni pod skupino CC-SI 

klasifikacije »11 – Stanovanjske stavbe« ali katere koli njene podskupine in »1242 – Garažne stavbe«, če se hkrati v 

delu stavbe ne opravlja Poslovni namen – pridobitna dejavnost. 

 

Če podatek o dejanski rabi stavbe v uradnih evidencah ne obstaja, se ne vodi oziroma obstaja dvom o njegovi 

pravilnosti, le-tega na podlagi javnega naznanila ter posledično izvedene javne razgrnitve podatkov oziroma izvedenega 

ugotovitvenega postopka, določi občinska uprava.  

 

8. člen 

 

Opremljenost zazidanega stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami individualne in skupne 

rabe se ugotavlja po možnosti priključka na te objekte in naprave in se ovrednoti z naslednjimi točkami: 

 

  št. točk 

1. urejeno cestišče ‒ asfalt 30 

1. urejeno cestišče ‒ makadam 10 

2. električno omrežje 10 

3. oskrba z vodo (javni vodovod) 10 

4. odvajanje odpadnih voda 20 

6 javna razsvetljava 10 

7 telekomunikacijski vod 5 

 

Šteje se, da ima stavbno zemljišče možnost: priključka na javno cestno, vodovodno, kanalizacijsko, električno, 

telekomunikacijsko omrežje, če je omrežje, na katerega se je možno priključiti, oddaljeno od meje stavbnega zemljišča 

največ 100 m in obstaja tudi dejanska možnost priključitve. 

 

9. člen 

 

Za nezazidana stavbna zemljišča se nadomestilo vrednoti po naslednji tabeli: 

 

  Lega stavbnega zemljišča 

Namen uporabe 1 2 3 

Nezazidano stavbno zemljišča 90 70 30 
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Pri tem:  
- se za nezazidana stavbna zemljišča pomnoži površina zavezančevega nezazidanega stavbnega zemljišča z vrednostjo 

točke za izračun nadomestila in s faktorjem 0,25 za prvih 1000 m² nezazidanega stavbnega zemljišča v lasti 

zavezanca,  

- se za presežek nezazidanih stavbnih zemljišč nad prvih 1000 m² pomnoži površina presežka zavezančevega 

nezazidanega stavnega zemljišča z vrednostjo točke za izračun nadomestila in s faktorjem 1,00, kolikor je lastnik 

presežka nezazidanega stavbnega zemljišča gospodarska družba ali samostojni podjetnik oziroma s faktorjem 0,40,  

 

 

kolikor je lastnik presežka nezazidanega stavbnega zemljišča fizična oseba. 

 

V. DOLOČITEV VREDNOSTI TOČKE 

 

10. člen 

 

Vrednost točke za izračun nadomestila na območju Občine Tabor sprejme do konca leta za naslednje leto Občinski svet 

Občine Tabor s sklepom. Če Občinski svet Občine Tabor ne sprejme vrednosti točke za naslednje leto, se vrednost 

točke s 1. januarjem tekočega leta revalorizira z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin za obdobje leta pred letom, 

za katerega se nadomestilo odmerja. 

Vrednost točke za leto 2018 znaša 0,003726 €. 

 

 

VI. DOLOČANJE VIŠINE NADOMESTILA 

 

11. člen 

 

Mesečna višina nadomestila se izračuna na naslednji način: 

NUSZ = POV x ŠT x VT 

 

Zgornje oznake pomenijo: 

NUSZ … mesečna višina nadomestila [€/mesec] 

POV … površina zazidanega oziroma nezazidanega stavbnega zemljišča [m²] 

ŠT … skupno število točk, določeno z merili iz 7., 8. in 9. člena tega odloka 

VT … vrednost točke 

 

 

VII. OPROSTITEV PLAČILA NADOMESTILA 

 

12. člen 

 

Za vse vrste objektov, za katere je zakonsko določena oprostitev plačila, se nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 

ne plačuje.  

 

Plačila nadomestila so oproščeni občani, ki so kupili novo stanovanje ali zgradili, dozidali ali nadzidali družinsko 

stanovanjsko hišo, če so v ceni stanovanjske hiše ali neposredno plačali stroške urejanja stavbnega zemljišča po 

določbah zakona o stavbnih zemljiščih. Oprostitev plačevanja nadomestila začne teči z dnem prijave stalnega bivališča. 

Oprostitev traja 5 let in se uvede na zahtevo občana.  

 

Če občani prejemajo denarni dodatek ali denarno pomoč kot edini vir preživljanja, so oproščeni plačila nadomestila.  

Občina Tabor lahko tudi v drugih primerih (elementarne ali druge nezgode, bolezen v družini, invalidnost …) oprosti 

zavezanca plačila nadomestila, če ugotovi, da bi plačevanje nadomestila ogrožalo socialno varnost zavezanca in 

njegove družine.  

 

Vlogo za oprostitev plačila nadomestila z dokaznimi listinami vložijo zavezanci pri občinski upravi v zadnjem mesecu 

tekočega leta. Na podlagi predloženih dokazil občinska uprava odloči o oprostitvi. Oprostitev skladno s 3. odstavkom 

12. člena  je možna največ za dobo enega leta.  
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13. člen 

 

Nadomestilo se ne plačuje za: 

- stanovanjske in poslovne površine, katera uporabljajo gasilska društva, 

- nezazidana stavbna zemljišča, ki jih neposredno za namen obrambe in delovanja uporablja Slovenska vojska, 

- stanovanjske in poslovne površine v uporabi tujih držav, ki jih uporabljajo tuja diplomatska in konzularna 

predstavništva ali v njih stanuje njihovo osebje, 

- stanovanjske in poslovne površine mednarodnih in meddržavnih organizacij, ki jih uporabljajo te organizacije ali v 

njih stanuje njihovo osebje, če ni v mednarodnem sporazumu drugače določeno, 

 

- stavbe, ki jih uporabljajo verske skupnosti za svojo versko dejavnost, 

- za zemljišča in objekte v lasti Občine Tabor. 

 

 

 

VIII. OBRAČUNAVANJE IN POBIRANJE NADOMESTILA 

 

14. člen 

 

Nadomestilo določi zavezancem pristojni davčni organ na podlagi podatkov občine. 

 

Glede postopka za odmero in pobiranje ter vračanje nadomestila, izvršbe, odpisa, delnega odpisa, odloga, zastaranja in 

plačila obresti od nadomestila se uporabljajo določbe Zakona o davčnem postopku.  

 

 

IX. DRUGE OBVEZNOSTI ZAVEZANCEV IN EVIDENCA ZAVEZANCEV 

 

15. člen 

 

Zavezanci so dolžni pristojni strokovni službi občinske uprave posredovati registracijske podatke najkasneje v 

petnajstih dneh po nastanku obveznosti plačevanja nadomestila in v istem roku tudi vse druge spremembe v zvezi z 

lastništvom oziroma uporabo ter površino stanovanjskih in poslovnih prostorov in dejansko komunalno opremljenostjo 

zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča. V istem roku so zavezanci dolžni izpolniti zahtevo pristojne službe 

občinske uprave, če se podatki pridobivajo na podlagi poziva. Spremembe podatkov se pri odmeri nadomestila 

upoštevajo od prvega dne v naslednjem mesecu. 

 

Enotno evidenco zavezancev pristojni organ Občinske uprave Občine Tabor dopolnjuje iz napovedi zavezancev ter 

javnih evidenc iz lastne pristojnosti in iz pristojnosti državnih organov na način in po postopku, ki ga določa zakon. 

 

 

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

16. člen 

 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča Občine Tabor (Ur. 

list RS 117/2003) in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v 

Občini Tabor (Ur. list RS 52/2008). 

 

Postopki, pričeti pred uveljavitvijo tega odloka, ki še niso pravnomočno zaključeni, se končajo po določbah prejšnjega 

odloka. 

 

17. člen 

 

Ta odlok se objavi v občinskem časopisu Uradne objave Občine Tabor in začne veljati 1. 1. 2018. 

 

Številka: 422-1/2017-1 

Tabor, dne 14. 11. 2017 
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  Občina Tabor 

ŽUPAN 

Anton Grobler 

         l.r.  

 

 

 

 

 

 

Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) in 

26. člena Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/2006) je Občinski svet Občine Tabor na  23. redni seji dne, 13. 

11. 2017, sprejel 

 

P R A V I L N I K 

o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Tabor 

za programsko obdobje 2018‒2020 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 

(vsebina pravilnika) 

(1) Ta pravilnik določa področje uporabe, pogoje, vrste pomoči s posameznimi ukrepi in druge ukrepe Občine Tabor za 

ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja.  

(2) Sredstva po tem pravilniku se dodelijo za: 

- državne pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst 

pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 

107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193, z dne 1.7.2014 str. 1-75, v nadaljnjem besedilu: 

Uredba Komisije (EU) št. 702/2014). 

 

2. člen 

(način in višina zagotavljanja sredstev) 

 

Sredstva za izvedbo ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Tabor  (v nadaljevanju: 

občina) se zagotavljajo v proračunu občine. Višina sredstev se določi z odlokom o proračunu za tekoče leto. 

 

3. člen 

(oblika pomoči) 

 

Sredstva za ukrepe po tem pravilniku se dodeljujejo v določeni višini za posamezne namene kot nepovratna sredstva v 

obliki dotacij. 

 

4. člen 

(opredelitev pojmov) 

 

Pojmi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen: 

1. »Pomoč« pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz člena 107 (1) Pogodbe o delovanju Evropske unije. 

2. "Mikro, malo in srednje podjetje" pomeni podjetje, ki izpolnjuje merila iz Priloge I Uredbe Komisije (EU) št. 

702/2014. 

3. "Kmetijski proizvod" pomeni proizvode s seznama v Prilogi I k Pogodbi, razen ribiških proizvodov in proizvodov 

iz ribogojstva s seznama v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta.  

4. "Primarna kmetijska proizvodnja" pomeni proizvodnjo rastlinskih in živinorejskih proizvodov s seznama v Prilogi 

I k Pogodbi brez kakršnih koli nadaljnjih postopkov, ki bi spremenili naravo takih proizvodov. 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20122416
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20123528
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5. "Kmetijsko gospodarstvo" pomeni enoto, ki obsega zemljišče, objekte in naprave, ki se uporabljajo za primarno 

kmetijsko proizvodnjo.  

6. "Nosilec ali nosilka kmetijskega gospodarstva" (v nadaljnjem besedilu: nosilec) je pravna ali fizična oseba, ki je 

pooblaščena ali upravičena, da za kmetijsko gospodarstvo vlaga vloge iz naslova ukrepov tega pravilnika. 

7. "Podjetje v težavah" pomeni podjetje v skladu s 14. točko 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014. 

8. "Opredmetena sredstva" pomenijo sredstva, ki jih sestavljajo zemljišča, stavbe in obrati, stroji in oprema.  

9. "Neopredmetena sredstva" pomenijo sredstva, ki nimajo fizične ali finančne oblike, kot so patenti, licence, 

strokovno znanje ali druga intelektualna lastnina.  

10. "Začetek izvajanja projekta ali dejavnosti" pomeni bodisi začetek dejavnosti ali gradbenih del, povezanih z 

naložbo, bodisi prvo pravno zavezujočo zavezo za naročilo opreme ali uporabo storitev ali vsako drugo zavezo,  

zaradi katere projekta ali dejavnosti ni več mogoče preklicati; nakup zemljišč in pripravljalna dela, kot je 

pridobivanje dovoljenj in opravljanje študij izvedljivosti, se ne štejejo za začetek izvajanja projekta ali dejavnosti. 

11. "Intenzivnost pomoči" pomeni bruto znesek pomoči, izražen kot odstotek upravičenih stroškov pred odbitkom 

davkov ali drugih dajatev.  

12. "Standard Unije" pomeni obvezen standard, predpisan z zakonodajo EU, ki določa raven, ki jo morajo doseči 

posamezna podjetja, zlasti glede okolja, higiene in dobrobiti živali; posledično se standardi ali cilji, zastavljeni na 

ravni Unije, ki so zavezujoči za države članice, ne pa tudi za posamezna podjetja, ne štejejo za standarde 

Skupnosti.  

13. "Naložbe za skladnost s standardom Unije" pomenijo naložbe, ki se izvedejo za doseganje skladnosti s standardom 

Unije po zaključku prehodnega obdobja, določenega z zakonodajo Unije.  

14. "Nezahtevna agromelioracija" je agromelioracija, kot je opredeljena z veljavno zakonodajo, ki ureja področje 

kmetijskih zemljišč. 

 

5. člen 

(vrste pomoči in ukrepi) 

 

Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v občini se finančna sredstva usmerjajo preko 

pravil za državne pomoči, ki imajo podlago v uredbah Komisije EU, navedenih v drugem odstavku 1. člena tega 

pravilnika in omogočajo izvedbo naslednjih vrst pomoči oz. ukrepov: 

 

Vrste pomoči Ukrepi: 

Državne pomoči po 

skupinskih izjemah v 

kmetijstvu (na podlagi  

Uredbe Komisije (EU) št. 

702/2014  

UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na 

kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (v skladu s 

14. členom Uredbe Komisije 702/2014/EU). 

 

6. člen 

(upravičenci do pomoči in izvajalci storitev) 

 

Upravičenci do pomoči so: 

1. fizične in pravne osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja, dejavna v primarni kmetijski proizvodnji, imajo 

sedež na kmetijskem gospodarstvu v Občini Tabor, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev; 

 

7. člen 

(izvzeta področja uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014) 

 

(1) Do pomoči po tem pravilniku za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 niso upravičeni subjekti, ki 

so: 

- naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim je bila pomoč 

razglašena za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom; 

- podjetja v težavah.  
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(2) Pomoči po tem pravilniku se ne uporablja za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 za: 

- pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer če je pomoč neposredno 

povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi stroški, 

povezanimi z izvozno dejavnostjo;  

- pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga. 

(3) Pomoči po tem pravilniku za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 se ne dodeli za davek na 

dodano vrednost,  razen kadar po predpisih, ki urejajo DDV, le-ta ni vračljiv.  

 

8. člen 

(način, pogoji in merila za dodeljevanje pomoči) 

 

(1) Državne pomoči se dodeljujejo upravičencem na podlagi izvedenega javnega razpisa, objavljenega v lokalnem 

občinskem glasilu NOVICE IZPOD KRVAVICE, internetni strani in občinski oglasni deski, skladno z veljavnimi 

predpisi s področja javnih financ ter tem pravilnikom. 

(2) V javnem razpisu se opredelijo posamezni ukrepi in višina razpoložljivih sredstev za ukrep, kot to določa odlok o 

proračunu občine za tekoče leto. 

(3) Podrobnejša merila in kriteriji za dodeljevanje državnih pomoči ter zahtevana dokumentacija za ukrep po tem 

pravilniku se podrobneje določijo v javnem razpisu.  

(4) Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali do 

države. 

 

9. člen 

(spodbujevalni učinek) 

 

(1) Za ukrepe po Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014 se pomoč lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek. Pomoč ima 

spodbujevalni učinek, če je vloga za pomoč predložena pred začetkom izvajanja projekta ali dejavnosti. 

(2) Vloga za pomoč mora vsebovati najmanj naslednje podatke:  

- ime in velikost podjetja; 

- opis projekta ali dejavnosti, vključno z datumom začetka in konca;  

- lokacijo projekta ali dejavnosti;  

- seznam upravičenih stroškov; 

- vrsto (nepovratna sredstva, posojilo, jamstvo, vračljivi predujem ali drugo) in znesek javnega financiranja, 

potrebnega za projekt ali dejavnost ter 

- izjave vlagatelja: 

a) da ne prejema oziroma ni v postopku pridobivanja pomoči za iste upravičene stroške iz drugih javnih 

virov ter 

b) glede izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka 7. člena tega pravilnika. 

 

10. člen  

(dodelitev sredstev)  

 

(1) O dodelitvi sredstev upravičencem po tem pravilniku, na predlog strokovne komisije, ki je imenovana s strani 

župana, odloča pristojni organ. 

(2) Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema odločbe. 

Odločitev župana je dokončna. 

Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo. 

(3) Datum dodelitve pomoči je datum pravnomočnosti odločbe. 

(4) Skupna dodeljena pomoč po tem pravilniku lahko v programskem obdobju znaša največ 30.000 EUR.  

(5) Skupna dodeljena pomoč po tem pravilniku lahko za ukrep iz 13. člena v enem letu znaša največ 10.000 EUR. 

 

11. člen 

(izplačila sredstev) 
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(1) Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka posameznega upravičenca.  

(2) Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacijo: 

- dokazila o plačilu obveznosti (račun/situacija in potrdilo/dokazilo o plačanem računu);  

- druga dokazila, določena z javnim razpisom (poročilo ali dokazilo o opravljenem delu oziroma storitvi, dokazilo o 

izvedbi nadzornih ukrepov, ogled na kraju samem o izvedeni naložbi).  

 

12. člen  

(kumulacija)  

(8. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014) 

 

 

(1) Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih, določenih v 13. členu tega pravilnika, ne smejo preseči najvišjih 

zneskov pomoči določenih v 14. členu Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 ne glede na to ali se podpora za projekt ali 

dejavnost v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev EU. 

(2) Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014, se lahko kumulira z vsako drugo državno pomočjo v zvezi z 

istimi upravičenimi stroški, ki se deloma ali v celoti prekrivajo samo, če se s tako kumulacijo ne preseže najvišje 

intenzivnosti pomoči ali zneska pomoči, ki se uporablja za zadevno pomoč v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 

702/2014. 

(3) Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014, se ne kumulira s plačili iz člena 81(2) in člena 82 Uredbe 

(EU) št. 1305/2013 v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali 

znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014. 

(4) Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014, se ne sme kumulirati z nobeno pomočjo de minimis v zvezi z 

istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta 

določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014. 

 

II. UKREPI V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE (EU) ŠT. 702/2014 

 

13. člen 

 

UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s 

primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014) 

 

Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od naslednjih ciljev: 

- Izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje 

ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje; 

- izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba presega 

veljavne standarde Unije; 

- vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, 

vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem z 

energijo in vodo. 

 

Pomoč se ne dodeli za: 

- nakup proizvodnih pravic; 

- nakupa in zasaditve letnih rastlin; 

- dela v zvezi z odvodnjavanjem;  

- nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč; 

- naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo pomoči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od začetka 

njihovega delovanja; 

- za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije, vključujoč tudi poslovni načrt, če je ta potreben za 

izvedbo investicije; 

- naložbe, ki se izvajajo izven območja občine;  
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- naložbe, ki so financirane iz drugih javnih virov Republike Slovenije ali EU, vključno s sofinanciranjem 

prestrukturiranja vinogradov; 

- stroške, povezane z zakupnimi pogodbami; 

- obratna sredstva.  

 

Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se lahko dodeli za: 

Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev, 

Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov. 

 

Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev 

 

Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih. 

Upravičeni stroški: 

- stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo (rekonstrukcijo) gospodarskih poslopij na kmetijskem 

gospodarstvu; 

- stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije gospodarskih poslopij na kmetijskem gospodarstvu, ki služijo primarni 

kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški materiala, ki se nanašajo na naložbo); 

- stroški nakupa kmetijske mehanizacije; 

- stroški opreme gospodarskih poslopij; 

- stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku, z izjemo namakalnih naprav; 

- stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže …); 

- stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk; 

- stroški novogradnje ali rekonstrukcije hmeljskih žičnic in sadovnjakov;  

- stroški nakupa trajnih rastlin. 

 

Upravičenci do pomoči so: 

- kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ležijo na območju občine, in katerih naložba 

se izvaja na območju občine; 

- dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 2 ha primerljivih kmetijskih površin.  

 

Pogoji za pridobitev: 

- predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo naložbe, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;   

- projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja; 

- za naložbo, ki mora biti v skladu z določili petega odstavka 14. člena Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov 

na okolje, če je le-ta potrebna, predložena z vlogo za pridobitev pomoči;  

- ponudbe oziroma predračun za načrtovano naložbo; 

- predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne 

vloge v tekočem letu še ni potekel; 

- mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba;  

- drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom. 

 

Intenzivnost pomoči:  

- do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.  

Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.  

 

Podukrep 1. 2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov 

Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov. 
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Upravičeni stroški: 

- stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča (nezahtevne agromelioracije, pašniki);  

- stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije;  

- stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo; 

- stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino. 

 

Upravičenci do pomoči so: 

- posamezna kmetijska gospodarstva in/ali več kmetijskih gospodarstev, vključenih v skupno naložbo (pašna 

skupnost, agrarna skupnost …); 

- kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ležijo na območju občine, oziroma katerih 

naložba se izvaja na območju občine; 

 

- dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 2 ha primerljivih kmetijskih površin. 

 

Pogoji za pridobitev: 

- ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so 

upravičeni do sofinanciranja; 

- predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč; 

- kopija katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba, kadar je predmet podpore 

ureditev kmetijskih zemljišč ali nezahtevna agromelioracija; 

- dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča; 

- predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne 

vloge v tekočem letu še ni potekel; 

- drugi pogoji, opredeljeni z razpisom. 

 

Intenzivnost pomoči:  

- do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih; 

 

Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena oseba, ki jo 

pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni v skupno naložbo.  

 

III. NADZOR IN SANKCIJE 

14. člen 

 (Nadzor in sankcije) 

 

(1) Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini, pridobljenih po 

tem pravilniku oz. javnem razpisu, spremlja in preverja pri prejemnikih občinska strokovna služba, pristojna za 

področje kmetijstva, lahko pa tudi druga oseba, ki jo pooblasti župan. Namenskost porabe ugotavlja tudi nadzorni odbor 

občine. 

(2) V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v celoti s 

pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi: 

- da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena; 

- da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke; 

- da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že pridobil finančna sredstva. 

(3) V navedenih primerih ugotovljene nenamenske porabe sredstev upravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev 

po tem pravilniku za naslednji dve leti. 

 (4) V kolikor posamezni upravičenec ne odda zahtevka v skladu z 11. členom pravilnika, upravičenec izgubi pravico 

do pridobitve sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti. 
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IV. HRAMBA DOKUMENTACIJE 

 

15. člen 

 

(1) Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za odobritev pomoči po tem pravilniku, deset let od 

datuma prejema pomoči iz tega pravilnika. 

(2) Občina mora voditi natančne evidence z informacijami o dodeljenih pomočeh in dokazili o izpolnjevanju pogojev 

deset let od dneva zadnje dodelitve pomoči po tem pravilniku. 

 

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

16. člen 

 

Določbe tega pravilnika se v delu, ki se nanaša na dodelitev pomoči po Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014/EU, začnejo 

uporabljati po objavi obvestila župana v Uradnih objavah Občine Tabor o pridobitvi potrdila Evropske komisije o 

prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko pomoči. 

 

17. člen 

 

Z dnem uveljavitve tega Pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju pomoči za  ohranjanje in razvoj  kmetijstva 

ter podeželja v Občini Tabor za programsko obdobje 2009‒2013 (Uradni list RS, št. 17/2009 z dne 6. 3. 2009). 

 

18. člen 

 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Občine Tabor. 

 

Številka:  330-01-2017 

Datum: 14. 11. 2017 

 Občina Tabor 

ŽUPAN 

Anton Grobler 

         l.r.  

 

 

 

 
Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 

92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – 

ZDavNepr, 110/13 in 19/15) in 15. člena Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06, 51/2010, 60/15) je Občinski 

svet Občine Tabor na 23. redni seji, dne 13. 11. 2017, sprejel 

 

S K L E P  

o ukinitvi statusa javnega dobra 
 

1. člen 

 

Občinski svet Občine Tabor je odločil, da naslednjim nepremičninam preneha status javnega dobra:  

- parc.št. 1648/4, k.o. 1009 Ojstriška vas – pot v izmeri 473 m²,  

- parc.št. 1657/1, k.o. 1009 Ojstriška vas – pot v izmeri 538 m².  

 

2. člen 

 

Na nepremičninah iz prejšnjega člena pridobi lastninsko pravico Občina Tabor. 

 

3. člen 
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Po uveljavitvi tega sklepa Občinska uprava Občine Tabor izda ugotovitveno odločbo o ukinitvi statusa javnega dobra na 

nepremičninah iz 1. člena tega sklepa. 

 

4. člen 

 

Po pravnomočnosti odločbe iz prejšnjega člena občinska uprava pošlje odločbo pristojnemu sodišču, ki po uradni 

dolžnosti pri nepremičninah iz 1. točke tega sklepa iz zemljiške knjige izbriše zaznambo o javnem dobru. 

5. člen 

 

Sklep se objavi v Uradnih objavah Občine Tabor in začne veljati naslednji dan po objavi. 

 

Št.  478-01/2017-3 

 

 

Tabor, dne 14. 11. 2017 

 

Občina TABOR 

ŽUPAN 

Anton Grobler  

         l.r.  

 

 

 

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur. l. RS, št. 94/07 ‒ ZLV-UBP3, 45/08 in 83/12) Občinska volilna 

komisija Občine Tabor 

r a z p i s u j e  

nadomestne lokalne volitve  

 
1.  

 

Razpišejo se nadomestne lokalne volitve za 1 (enega) člana Občinskega sveta Občine Tabor v Volilni enoti 3. 

2. 

 

Nadomestne lokalne volitve se opravijo v nedeljo, 28. januarja 2018.  

 

3. 

 

Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje petek, 24. november 2017.  

 
4. 

 

Za izvedbo volitev skrbi Občinska volilna komisija Občine Tabor.  

 
 

Št.:  041-2/2017-1 

 

Tabor, 14. 11. 2017  

     

 

 Predsednik OVK  

              David Teržan 

         l.r.  

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2006-01-5066/razpis-nadomestnih-volitev/#1.
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2006-01-5066/razpis-nadomestnih-volitev/#1.
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2006-01-5066/razpis-nadomestnih-volitev/#2.
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2006-01-5066/razpis-nadomestnih-volitev/#2.
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2006-01-5066/razpis-nadomestnih-volitev/#3.
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2006-01-5066/razpis-nadomestnih-volitev/#3.
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2006-01-5066/razpis-nadomestnih-volitev/#4.
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2006-01-5066/razpis-nadomestnih-volitev/#4.
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Na podlagi 54. in 106. člena Zakona lokalnih volitvah (Ur. l. RS, št. 94/07 ‒ ZLV-UBP3, 45/08 in 83/12) je Občinska 

volilna komisija Občine Tabor na 12. seji, dne 14. 11. 2017 sprejela  

 

UGOTOVITVENI SKLEP 

o številu potrebne podpore volivcev za določitev kandidature  

za  člana Občinskega sveta Občine Tabor v Volilni enoti 3 

 

1. 

 

Zakon o lokalnih volitvah v 54. členu določa, da kandidate za člane občinskega sveta v posamezni volilni enoti lahko 

določi s podpisovanjem skupina volivcev, ki imajo stalno prebivališče v volilni enoti. Potrebno število podpisov je 

najmanj 1 % od števila volivcev v volilni enoti, ki so glasovali na zadnjih rednih lokalnih volitvah v občinski svet, 

vendar ne manj kot 15. 

 

Potrebno število podpisov volivcev za vložitev kandidature za člana Občinskega sveta Občine Tabor za 

nadomestne lokalne volitve 28. januarja 2018, ki ga lahko določijo volivci s podpisovanjem, je: 

 

v VE 3, kjer se voli en član občinskega sveta, najmanj 15. 

 

2. 

 

Sklep velja z dnem sprejetja in se objavi na krajevno običajen način na oglasni deski in na uradni spletni strani Občine 

Tabor: www.obcina-tabor.si. 

 

 

Številka: 041-02/2017-2 

Tabor, 14. 11. 2017                           

 

Predsednik OVK  

              David Teržan 

         l.r.  

  

http://www.obcina-tabor.si/
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na prireditvah že v predšolskem obdobju. Tako smo skupaj poskušali ustvariti okolje, kjer se dobro počutijo vsi udeleženci 

prireditve. 

 

Tudi najmlajši otroci so dokazali, da zmorejo slediti predstavi, ki je bila zares odlično odigrana. Zavedamo se, da je 

pozornost predšolskih otrok še kratkotrajna in odkrenljiva, vendar bomo še ob ponavljajočih prireditvah tudi to premagali.  

Ko se je Sapramiška poslovila, smo prižgali lučke in se odpravili na nočni pohod v smeri Ojstriške vasi in nazaj do vrtca. 

Lučke so pričarale nepozabno doživetje, ki se ga bomo še dolgo spominjali.  

 

Zahvaljujemo se KUD Ivan Cankar Tabor, Dramski skupini Teloh za kvalitetno izvedbo predstave. Zahvala velja tudi vam, 

spoštovani starši, da nam pomagate skupaj na poti do cilja.  

                                                                                                                                           Kolektiv Vrtca Tabor 

Lidija Svet 

 

Prometna doživetja 

 
Učenci 3. razredov OŠ Vransko - Tabor so imeli 4. 10. 2017 tehnični dan o prometu. 

 

Z avtobusom so se odpeljali v Celje, kjer so si ogledali železniško in avtobusno postajo ter tržnico. Vračali smo se z 

vlakom do Polzele in s kombijem do šole.  

 

Avtobusna doživetja: 

- V Šempetru smo zelo dolgo čakali na lokalni avtobus.  (Vito) 

- Zanimive so bile »pikice« na šipah (za senco) avtobusa. (Iza) 

- Sploh ni bilo varnostnih pasov!? (Jakob, Lana)  

Doživetja na železniški postaji ter vlaku: 

- Da smo si sami kupili vozovnico za vlak. (vsi) 

- Nenavadno je bilo hoditi skozi podhod … nad nami 

pa je vozil vlak! (Karla, Ožbej) 

- Lepo mi je bilo, ko me je v čakalnici železniške 

postaje obiskala babica. (Ožbej) 

- Povzpeli smo se po številnih stopnicah železniškega 

kontrolnega stolpa … ter opazovali uslužbenca za 

računalniki in poslušati telefoniranje. 

- Veličasten je bil prihod vlaka! (Jakob) 

- Vožnja z vlakom je bila nekaj najboljšega. (Nely, 

Lana, Zarja) 

 

- Najbolj zanimivo je bilo pri strojevodji v kabini 

lokomotive. (Ažbe, Erik, Lara R. J.) 

- Zanimiv občutek je hoja v potniškem vagonu med 

vožnjo vlaka. (Jan) 

- V lokomotivi strojevodja nima volana, kar je bilo 

zelo nenavadno. (Anže Š.) 

- Trobljenje hupe lokomotive ter prestavljanje ročke 

strojevodja. (Iza) 

- Sploh ni bilo občutka, da se vozimo. (Mija) 

- Super se je bilo peljati skozi predor. (Vito) 

 

Na celjski tržnici so tretješolci doživeli: 

- Luštno je bilo reševati učni list na tržnici. 

- Lahko smo hodili po celi tržnici. 

- Ogledali smo si veliko pridelkov in izdelkov. Vse je bilo domače.  
- Sami smo si lahko karkoli kupili. 

- Sladkali smo se z jagodami, malinami, nektarinami … in bučnicami. Njami! (Ožbej, Iza, Jan, Anže R., Erik) 
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Katja Brezovnik 

15 

 

Učenci 3. b Podružnične osnovne šole Tabor  

z razredničarko Darjo Savinek 

 
Sokijeva dobrodelna 

akcija ''20 za 20'' 

 
V sredo, 18. oktobra, nas je v 

športni dvorani pričakalo 

pravo glasbeno presenečenje. 

Program so otvorili učenci 

mladinskega pevskega zbora 

ter ansambelske igre pod 

vodstvom učiteljice Vanje 

Govek.  

 

Povezovalca programa Samo 

Pavlič in Jaka Turk sta po 

glasbenem uvodu na oder povabila bobnarja skupine Elvis Jackson Marka Soršaka Sokija, ki je na šolo pripeljal kar tri 

nove instrumente: bobne, kitaro in cajon. Seveda ni izgubljal časa in je nekaj nadobudnih učencev povabil, da poskusijo 

igrati na instrumente. Odlično so se odrezali!  

 

Na oder je stopila tudi ga. Anja Oset, predsednica Študentskega kluba Žalec, ki je povedala, da je klub del vstopnine 

Žalske noči mladih namenil za obdarovanje kar dveh šol, med njimi tudi naše. Naša šola je že 57. po vrsti, ki jo je v okviru 

svoje dobrodelne akcije ''20 za 20'' obiskal in obdaril Marko Soršak Soki.  

 

Na koncu, preden smo naredili skupnega 'selfija', pa  je povedal, da vsi instrumenti ostanejo na šoli! Komaj čakamo, da 

bomo med urami glasbe lahko igrali na nova glasbila.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Za podarjena glasbila se iskreno zahvaljujemo in obljubimo, da jih bomo pridno uporabljali!  
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Društvo upokojencev Tabor 

16 

 

Iskrena hvala za vsak prispevek. 
 

Z gasilskim pozdravom: »NA POMOČ« 
 

 

 

 

 

 

Martinovanje 2017 

 

Prav na dan svetega Martina, to je bilo v soboto, 11. novembra 2017,  sta Društvo upokojencev Tabor in Občina Tabor 

organizirali vsakoletno srečanje starejših nad 75 let ‒»MARTINOVANJE«.  Člani društva upokojencev so s svojim 

prostovoljnim delom prispevali k organizaciji,  medtem ko je občina prispevala finančna sredstva. Okrasitev dvorane je bila 

v domeni Hermine. 

 

Ob prihodu je vsakega udeleženca čakal 

aperitiv, potem pa si je vsak poiskal prostor 

pri mizi, kjer bo lahko spremljal program ter 

imel znance in prijatelje čim bližje. 

 

Pozdravne besede in dobrodošlico vsem 

prisotnim je podal predsednik Društva 

upokojencev Tabor g. Milan Blatnik. 

Učenci Dramskega krožka POŠ Tabor pod 

mentorstvom gospe Manje so nam pripravili 

kratek program na temo o svetem Martinu, Teo pa je veselo zaigral na harmoniko. Sledil je nagovor župana Občine Tabor 

g. Toneta Groblerja. Potem pa je prišla na vrsto še folklorna skupina Grifon  iz Šempetra, v kateri sodelujejo tudi naši 

občani. Ob spremljavi harmonike, violine in klarineta so nam zaplesali več različnih plesov slovenskih pokrajin ter 

popestrili program s hudomušnimi pregovori o Martinu in času okrog njega. Ker pa folklornega plesa ni brez ljudskega 

petja, so njihove plesalke zapele še nekaj izbranih pesmi na temo vina in Martina. 

   

Po končanem programu je sledila še martinova pojedina, ki jo je pripravil  in postregel »Catering Gržina«. Po večerji smo 

se posladkali še s slastnim pecivom in nazdravili s kozarcem rujnega, ki je prav na ta dan postal iz mošta vino. 

 

Ob prijetnem klepetu, obujanju spominov na pretekle čase je večer zelo hitro minil. V upanju, da bosta zdravje in volja 

dobro služila še naprej ter da se nam naslednje leto pridružijo novi, mlajši upokojenci, smo se zadovoljni razšli. 

 

Vsem, ki so kakorkoli pomagali pri organizaciji in izvedbi srečanja, najlepša hvala.  

Aktivnosti naših društev 
Vas pritegne naslovnica 

koledarja za leto 2018?! 
 

To je šele začetek, kaj vse se še 

skriva v njem! 
 

Izdamo lahko le, da je koledar velikosti A3 

formata in vsebuje 13 pristnih fotografij  

članic A PGD Kapla - Pondor v akciji. Eno 

ste ravnokar opazili tu. 

 

Koledar je namenjen vsem, ki ste s prispevkom 

15 € pripravljeni pomagati zbrati sredstva za 

nakup cisterne in opreme, ki jo potrebujemo na 

državnem tekmovanju v taktični vaji, na katerega 

smo se uvrstile kot prvouvrščene na tekmovanju 

Savinjsko-Šaleške regije. 

Naročite ga lahko na: 

 
pgdkaplapondor.clanice@gmail.com ali facebook 

(zasebno sporočilo) 

ali 031 659 421 (Martina), 031 692 970 (Vesna)                                                                                    

mailto:pgdkaplapondor.clanice@gmail.com
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Iz domače župnije 

17 

Od Litije do Čateža po naše 

 
Letos smo se drugo leto zapored člani društva podeželske mladine podali po Levstikovi poti od Litije do Čateža. Na 

martinovo soboto, 11. 11. 2017, smo še pred šesto zjutraj prizehali na avtobusno postajo v Kapli, kjer so nas pobrali so-

pohodniki iz Grajske vasi. Ob sedmih smo se izkrcali v Litiji in se na hitro ogreli s toplimi štručkami; tiste, ki pa je še 

posebej zeblo, smo pogreli s prvim kozarčkom rdečega. Potem pa smo že hitro drveli proti Čatežu. Vedno je bolje pohiteti 

na začetku, ker te vonjave in hlapi po poti vedno bolj upočasnjujejo. In res, na poti smo srečali domačine, ki so ponujali 

pečen kostanj, palačinke, klobase ‒ te in one, potice in še in še. Lahko si predstavljate, da je naš korak postajal vse bolj 

sproščen in nasmejan. Čez hribe in doline nam ni manjkalo ne pesmi ne heca. Okrog treh smo prispeli do Čateža, najprej 

smo se (kot se spodobi) poslikali ob obcestni tabli, potem pa smo se pridružili množici pohodnikov na veselici.  

 

DPM Tabor 

 
 

 

 

 

Ukradli so nam advent 
 

Cerkveno leto, liturgično leto, se vsako leto začenja s tako 

imenovanim adventnim časom. Torej ne s 1. januarjem, 

ampak s prvo adventno nedeljo, letos 3. decembra. Advent 

je že praznovanje, saj je radostni čas čakanja na veliko 

obljubo in je zaznamovan z vdano, ponižno in zaupljivo 

molitvijo ter s hrepenenjem po nebeških vrednotah. V Božji 

besedi bomo večkrat slišali preroka Izaija, ki je Izraelcem 

že pred davnimi časi po Božjem naročilu spregovoril o 

Odrešeniku. Adventna barva je vijolična. Vijolična barva 

ponazarja človekovo spokorno, vdano, ponižno držo, v 

kateri pričakujemo praznovanje praznika Jezusovega 

rojstva in še poglobimo pričakovanje Jezusovega 

ponovnega prihoda. 

 

Vendar so tatovi sodobnega sveta adventnemu času nadeli 

povsem drug pomen. Zaradi dobička so trgovci (od 

veleblagovnic do najmanjših trgovinic), ki v svojem napuhu 

in sebičnosti ne potrebujejo Boga, s ponudbo, reklamami, 

navideznimi popusti, »totalnimi razprodajami … ljudi 

zmanipulirali, da mnogi brezglavo begajo po trgovinah in 

kupujejo navidezno srečo, navidezno zadovoljstvo. Mnogi 

nakupujejo z izposojenim denarjem.  

 

Mnogi nočejo, da bi se jih adventni čas resnično dotaknil. 

Zato nakupujejo darila, ki jih obdarovanci marsikdaj nimajo 

za kaj uporabiti, niti kam postaviti. Poleg miklavževanja, ki 

ima res lep simbolni pomen, smo prevzeli še Coca-Colino 

reklamo – Božička, ki je novodobna mitološka osebnost, ki 

obdaruje (pridne) otroke v božični noči. Namreč v letu 

1931 je risar Haddon Sundblom v reklamni akciji podjetja 

Coca-Cola prvič narisal Božička v rdečih oblačilih z belo 

obrobo. In mi smo ga povzdignili v dobrega moža. Iz ne 

vem katere dežele pa smo privlekli še »mrzlega« dedka 

Mraza. Vse za dobiček in plehko veselje ljudstva.  

 
Bogato in drago okrašena in osvetljena mesta so v 

adventnem času sicer lepa za pogled. Vendar, ali je trenutek 

občudovanja vreden tolikšnega stroška? Ali ne bi mogli biti 

malo bolj skromni. Tudi skromna okrasitev bi lahko bila 

zelo lepa. In ne nazadnje, ljudje poleg zunanje razsvetljave 

in okrasja, navideznega veselja, bogastva in sreče 

potrebujemo tudi notranji advent, notranjo svetlobo, 

notranje bogastvo in zadovoljstvo. In kje ga najti? 

 

Kristjani notranjo svetlobo, notranje veselje, bogastvo in 

srečo najdemo v drugačnem adventu: 

- večer pred prvo adventno nedeljo pripravimo 

(naredimo sami ali kupimo) skromen adventni venček; 

- na prvo adventno nedeljo venček v družinskem krogu 

blagoslovimo in ga postavimo na vidno mesto, da 

bomo lahko na njem prižigali svečke ob skupnih 

obedih in pri skupni molitvi;  

PREJ 
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- prvi adventni teden prižgemo eno svečko, drugi dve, 

tretji tri in četrti vse štiri. Adventna barva je vijolična, 

zato so tudi svečke v vijolični barvi;  

- določimo si uro ob kateri se vsak večer družina zbere 

in skupaj moli večerno molitev in bere Sveto pismo; 

- že v začetku adventnega časa razmislimo, kakšne 

jaslice bomo letos postavili;   

- na god sv. Lucije (13. december) posejemo božično 

žito v lončke, ki nam bo služilo kot zelenje ob jaslicah 

in pomeni večno življenje; 

- v prvi polovici adventa izdelamo ali kupimo božične 

voščilnice, jih pravočasno napišemo in odpošljemo, da 

z njimi razveselimo sorodnike, prijatelje, osamljene; 

- pazljivo spremljamo vremensko napoved, da 

pravočasno naberemo svež mah; 

- če ohranjamo lepo, staro navado temeljitega 

predprazničnega čiščenja, naredimo to najkasneje v 

tretjem adventnem tednu; 

- tudi peko božičnega peciva opravimo v tretjem 

adventnem tednu ali najkasneje v začetku četrtega. 

Lepo je, če zadiši po cimetu, medu, marcipanu … 

vendar ne na sveti večer; 

- četrto adventno nedeljo nam bodo skavti prinesli 

betlehemsko lučko miru. Sprejmemo jo in podarimo 

drug drugemu in z njo tudi mir. Luč nam sveti v temi, 

luč reši ljudi strahu. S prispevkom za betlehemsko 

lučko, pomagamo pomoči potrebnim; 

- naredimo si podroben seznam stvari, ki jih je potrebno 

pred prazniki še kupiti, da bomo kupili vse naenkrat in 

ne bomo tekali po trgovinah, nasedali reklamam in 

kupovali nepotrebnih stvari; 

- ne kupujemo daril. Obdaril nas je že Miklavž. Ob 

božiču nam je največje darilo Jezus  Odrešenik; 

- smo skromni, praznovanje je najlepše zaradi naših 

lepih medsebojnih odnosov in  naših iskrenih, čistih 

src, ki smo jih očistili pri sveti spovedi; 

- božični večer – sveti večer je namenjen praznovanju. 

Pokadimo in blagoslovimo hišo ali stanovanje. Ob 

jaslicah prepevamo in molimo. Na sveti večer ni 

prostora za osamljenost in ni prostora za hrup; 

- na sveti večer z angeli prepevamo: »Slava Bogu na 

višavah, mir ljudem na zemlji.«  

Komu so torej ukradli advent? Samo tistemu, ki to 

dovoli.  

Kristjani si tega ne dovolimo!  

 

December v župniji sv. Jurij ob Tabor 

                                                                        
- Ves december se bomo trudili za lepo, krščansko 

preživljanje adventnega časa. 

- V soboto, 2. decembra, in nedeljo, 3. decembra, vam 

bo pred cerkvijo pred in po sv. maši naša misijonska 

skupina ponudila adventne venčke. Z izkupičkom od 

prodanih venčkov je naša misijonska skupina botra 

etiopski siroti Selamawit Aymut. 

- V adventnem času bo v cerkvi skupina jasličarjev 

pripravljala jaslice.                                                              

Želimo vam, da žarki adventnih svečk iz vas preženejo 

ves balast posvetnosti in negativizma ter ves vpliv tatov 

sodobnega sveta. Torej, lep in blagoslovljen adventni 

čas.  

 

Vida Slakan 

 

 

 

 
 

 

Na stopnicah pred templjem 

 

Beseda na besedo se kuje in človek velikokrat v prazno modruje. Tega, kar želimo učiti, tega se ne da prebrati, niti 

razumeti, to je nekaj, čemur morate verjeti in v svoje srce sprejeti. 

 

Na stopnicah pred templjem stojim, na stopnicah pred templjem, in se učim, kako vrata odpreti in kako razumeti, a vse, kar 

je potrebno, je, da si dovolim, da okove izpustim in srečo v notranjost spustim. Okleva, ker misli, da morala bi vse tako 

narediti, kot si je zamislila, a glava ne more razumeti poti srca, srce enostavno reče: »Da.« 

 

Edino, kar lahko narediš, je, da si slediš, da se učiš, da se poglobiš v utrip srca in rečeš življenju; »Da.« Dokler tega ne boš 

naredil/a, ne boš v polnosti se veselil/a, ne boš živel/a danes kot vse dni, to enostavno ne boš ti. Koliko tokrat si boš 

dovolil/a? Ali spet iskala boš navodila? Je pomemben cilj? Ni. 

 

Kaj, če se nič ne zgodi, kaj, če vse to so samo poti, kaj, če prinaša vse le eno spoznanje, da tebi omogoča videti kdo si. Kaj, 

če hodiš po poti brez pričakovanj in če živiš v zmoti, ko misliš, da ne moreš se odpreti, da moraš zaživeti. Kaj, če vrata so 

od nekdaj že odprta in duša tvoja nikoli ni bila strta. Kaj, če vse, kar misliš, da je resnica, in vse, kar misliš, da se dogaja, 

tega ni. Kaj, če sama si, čeprav med ljudmi?  
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Zgodilo se bo 

Razstava bo na ogled v delovnem času Občine 

Tabor. 

19 

 

Kaj, če vse, kaj počneš, počneš v tri dni, kaj se potem zgodi? 

Boš še vedno počel/a, kar si do danes želel/a, še vedno znal/a, 

še vedno objokoval/a, še vedno iskal/a? Seveda boš, ker boš 

znal/a. Prišla si do cilja, do konca poti, gledava si iz oči v oči, 

boš vrata odprla in uzrla sebe v temi ali boš okno zastrla in 

drugam jo ucvrla? Samo ti in jaz, druga pred drugo stojiva, 

vidiš me, ko gledam te. Čutiš me, ko objamem te, slišiš 

sporočila, ki so ti predana in včasih popolnoma se prepustiš, 

včasih za en sam hip si dovoliš. 

 

Ne sprašuj, ne išči, ne razumi. Odtrgaj vsa spoznanja. Ne boš 

vsega razumela, vse ni zate. Ne boš vsega dojela, a nekaj si mi obljubila, ko s srcem si se zlila, da služiš in iščeš poti, da 

moja si. Ne boj se odpreti vrat večnosti, ne boj se biti to, kar si. Ne boj se govoriti, četudi ne razumejo. Ne izbiraj lahkih 

poti, časa za te igre ni, bodi to, kar si. Če ne boš ti, kdo bo? Če ne bo šlo danes, kdaj bo? Znaš in veš, vse v tebi leži in 

enostavno bodi to, kar si. Upaj si zaživeti, upaj se zvezdam odpreti in išči preko znanih poti in išči v sebi, le tam sreča živi. 

Vem, da ti bo uspelo, da boš znal/a v sebi luč odkriti, vem da boš iskal/a do vekov dni, s tem nič narobe ni. Le išči to, kar 

si, a išči s srcem, naj le to človek si dovoli. 

Andreja Kotnik 

www.obcuti-sebe.eu 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIKOVNA SEKCIJA »MAVRICA«, 

KD »IVAN CANKAR« TABOR, 

V A B I  

 

NA ODPRTJE LIKOVNE RAZSTAVE  

ŽOVNEŠKI V SPODNJI SAVINJSKI DOLINI TER  

FRIDERIK IN VERONIKA 
  

IN NA 110-LETNICO USTANOVITVE ČEBELARSKEGA DRUŠTVA TABOR 
 

v petek, 1. decembra 2017, ob 17. uri v občinskih prostorih Občine Tabor. 
 

Kaj pa vem … Misli 

 
A si lahko misliš, 

da te nimam v mislih? 

 

A si ti lahko predstavljaš, 

da te ni v mojih sanjah? 

 

A si lahko predstavljaš, 

kako zdrav sem se zbudil, 

ko sem pozabil ‒ 

nate? 

 

Postal sem človek, 

ki si ga ti ‒ 

ne želiš! 

 

Hvala bogu!!! 

 

TKsm 

Vstani in se odeni v 

mehek puh laži, 

ki te obdajajo … 

 

Vstani in se nasmej meni, 

kjer še žari žerjavica, 

ki bi te lahko ogrela … 

 

TKsm 

Ali si morda slišala 

o ljubezni listja? 

 

Ali si morda gledala 

spolno življenje lepih, 

mladih mehkužcev? 

Ne?? 

 

Ne razumem tvojega sijaja 

kamnitega obraza, 

ne razumem tvoje ignorance 

celega kroga tvojega 

notranjega življenja!!! 

http://www.obcuti-sebe.eu/
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VABILO 

 
 

Dan odprtih vrat KMETIJE LAZNIK in 

sejem TD GUŠT Tabor bo 

 
v soboto, 23. 12. 2017, od 9. do 

12. 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! 

 

 

Informacije: Adi, 041 543 396 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dragi otroci! 

          
V torek, 5. decembra 2017, ob 18. uri, vas bo v Domu krajanov Tabor       

obiskal Miklavž, zato vas vabimo, da se nam pridružite.  

 

 Pred prihodom Miklavža si boste ogledali  pravljico  
 

 

 

 

 

 

 

ki jo je za vas napisala Tanja Kastelic,  

zaigrali pa jo bodo člani Dramske sekcije Teloh. 

 

Društvo žena in deklet Tabor  

ter Dramska sekcija Teloh 
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Dragi otroci, 

vabljeni na zadnjo letošnjo pravljično urico, 

 ki bo v torek, 19. decembra 2017, ob 18. uri v 

 Občinski knjižnici Tabor. 

Pridite, veselo bo! 
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NAPOVEDNIK DOGODKOV V OBČINI VRANSKO – DECEMBER 2017 
 

DATUM PRIREDITEV KRAJ ORGANIZATOR 

1. 12. 2017 

10.00 

Pravljična delavnica za vrtec 

ob Ta veselem dnevu kulture 2017 

ČUDEŽNA STOPALA 

 

Schwentnerjeva 

hiša 

ZKTŠ Vransko 

(041 919 829) 

1. 12. 2017 

19.00 

Pogovorni večer z dr. Ivanom Janezom Štuhecem 

SLOVENIJA BREZ PATRIE IN ZVONOV 

Kulturni dom 

Vransko 

Občinski odbor SDS 

Vransko v sodelovanju z 

Ženskim odborom SDS SA-

ŠA regije 

2. 12. 2017 

10.00 

Otroški abonma 

SNEGULJČICA 

Kulturni dom 

Vransko 

ZKTŠ Vransko 

(031 210 298) 

2. 12. 2017 

10.00 

TRADICIONALNI MIKLAVŽEV TURNIR 

V ŽENSKI ODBOJKI 

Športna dvorana 

Vransko 

Športno društvo Vransko 

(031 283 113) 

3. 12. 2017 

10.00‒16.00 

Ta veseli dan kulture 2017 

DAN ODPRTIH VRAT V 

SCHWENTNERJEVI HIŠI 

Schwentnerjeva 

hiša 

ZKTŠ Vransko 

(041 919 829, 031 210 298) 

3. 12. 2017 

10.00‒13.00 

Ta veseli dan kulture 2017 

DAN ODPRTIH VRAT V GASILSKI ZBIRKI 

Gasilski dom 

Prekopa 

ZKTŠ Vransko 

(041 919 829, 031 210 298) 

3. 12. 2017 

10.00‒13.00 

Ta veseli dan kulture 2017 

DAN ODPRTIH VRAT V ETNOLOŠKI 

ZBIRKI 

Pri Knežari, 

Brode 20 

ZKTŠ Vransko 

(041 919 829, 031 210 298) 

5. 12. 2017    
10.00 

LITERARNO DRUŽENJE V NAŠEM DOMU Naš dom 
Občinska knjižnica Vransko 

(03 703 12 80) 

12. 12. 2017 

18.00 

PRAVLJIČNA URA Z DELAVNICO 

IZDELOVANJA 

BOŽIČNO-NOVOLETNIH VOŠČILNIC 

 

Občinska 

knjižnica Vransko 

Občinska knjižnica Vransko 

(03 703 12 80) 

15. 12. 2017 

17.00‒18.15 
PRAVLJIČNO POD KOSTANJI trg Vranskega 

LIvRA Vransko, 

Vrtec Vransko 

(070 569 604) 

19. 12. 2017    
10.00 

LITERARNO DRUŽENJE V NAŠEM DOMU Naš dom 
Občinska knjižnica Vransko 

(03 703 12 80) 

21. 12. 2017 

16.30‒18.00 

Otroška predstava z obdarovanjem 

za zaključene skupine 

ŠKRATJA DARILNICA 

Kulturni dom 

Vransko 

Občina Vransko 

(03 703 28 00) 

22. 12. 2017 

19.00 
PROSLAVA OB DNEVU 

SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 

Kulturni dom 

Vransko 

Občina Vransko 

(03 703 28 00) 

23. 12. 2017 

19.00 

Božični koncert 

Andreje Zakonjšek Krt in Urške Križnik Zupan 

BOŽIČ V SOPRANU IN HARFI 

cerkev sv. 

Mihaela 

Kulturno društvo Vransko 

(031 230 088) 

24. 12. 2017 

18.00 

23.00 

ŽIVE JASLICE 
pred cerkvijo 

sv. Mihaela 

Folklorno društvo Vransko 

Župnijska Karitas Vransko 

Občina Vransko 

(041 270 546) 
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In memoriam Majdi Šinkovec 

 
V življenju so lepi in manj lepi trenutki in med slednje 

spadajo tudi takšni, ko se moramo za vedno posloviti od 

nekoga iz naše sredine, ki je bil del našega življenja in 

smo ga imeli radi. 27. oktobra 2017 

smo se na celjskem pokopališču 

poslovili od Majde Šinkovec, članice 

Občinskega sveta Občine Tabor, 

katere življenje se je izteklo mnogo 

prezgodaj. 

 

Majda se je rodila 20. marca 1955 v 

Celju mami Leopoldini Križnik, 

kasneje poročeni Hostnik, in očetu Jožetu Hostniku ‒ 

gospodinji in mehaničnemu mojstru. Vse svoje življenje 

je preživela v njej tako ljubi Kapli, v Taboru, kjer je 

odraščala skupaj s sestro Urško. OŠ je obiskovala v 

Taboru in na Vranskem, nato pa je v Ljubljani 

dokončala Srednjo grafično in oblikovalsko šolo. 

Zaposlitev je našla v družbi Cestno podjetje Celje in 

kasneje v VOC-u, kjer je delo tajnice opravljala vse do 

upokojitve. 

  

Leta 1978 se ji je rodil sin Andrej in leta 2006 vnuček 

Lovro. Zelo si je želela doživeti dan, ko bo Lovro 

prestopil srednješolski prag. Vsako poletje si je vzela 

čas in ga preživela ob morju na otoku Krku in prav na 

tem otoku so ostali nedokončani projekti, ki sta jih 

snovala skupaj s sinom. 

 

Njena velika strast je bila botanika, prežeta z ljubeznijo 

do zemlje. Pomagala je pri zasaditvi marsikatere okolice 

poslovnih stavb.Ukvarjala se je tudi z 

ročnimi deli. Bila je prava mojstrica! 

Njene umetnine so bile v času 

občinskega praznika  razstavljene v 

Domu krajanov. 

 

Zelo rada je prihajala v Ojstriško vas. 

Tu se je počutila kot doma, saj je v 

svojem otroštvu veliko časa preživela 

na Gartnerjevi domačiji pri svojih starih starših. Njena 

povezanost in pripadnost Ojstriški vasi se je pokazala 

tudi nazadnje, ko je aktivno sodelovala v sklopu 

prestavitve in obnovitve kapelice. V znak pripadnosti je 

vasi darovala lipo in  zasaditev. Sama je uredila tudi 

cvetlično gredico, čeprav ne več najbolj dobrega počutja 

‒ bolezen je že začela kazati svoje zobe ... Tako kot je 

lipa odvrgla svojo odejo, je tudi njeno življenje počasi 

ugašalo in ko je lipa odvrgla zadnji list v teh jesenskih 

dneh, se je tudi Majda poslovila ... 

 

Majda Šinkovec je bila na Lokalnih volitvah leta 2014 v 

Volilni enoti Kapla izvoljena za članico občinskega 

sveta. Imenovana je bila za predsednico Komisije za 

vlaganje v cestno infrastrukturo, članico Odbora za 

negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti, 

25. 12. 2017 

17.00 
NOČNI POHOD NA ČRETO 

start pred 

občinsko stavbo 

Planinsko društvo Vransko 

(041 464 185) 

31. 12. 2017 

8.00 
SILVESTRSKI POHOD 

zbor na Avtobusni 

postaji Vransko 

Planinsko društvo Vransko 

(041 464 185) 
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... in še modrosti naših babic 
 Če je na Barbaro (4. 12.) mraz, bo trajal ves zimski čas.  

 
 

 

 
 

 

 O Tomažu (21. 12.) vetra suho petje, suha pomlad, suho poletje.  
 

 Gruden malo vljuden.  

24 

članico Odbora za prostorsko planiranje in 

gospodarjenje z nepremičninami in članico Komisije za 

mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 

 

Svoje delo je opravljala vestno, predano in 

požrtvovalno. Borila se je za projekt izgradnje 

kanalizacije v Kapli, z vso skrbnostjo preučevala 

pobude občanov glede izgradnje in obnove cest in bila 

dobra podpora pri delu občinske uprave, zaradi česar je 

tvorno prispevala k realizaciji marsikaterega projekta na 

področju infrastrukture v lokalni skupnosti. S svojimi 

predlogi se je zavzemala  tudi za varnost v cestnem 

prometu. 

 

Na sejah OS je nastopala z močjo argumenta, s 

kultiviranim dialogom in iskrivimi besedami,  s 

pozitivizmom, z veliko energije, vselej pa spoštljivo do 

kolegov v občinskem svetu. 

 

Izgubili smo članico OS, ki je svoje delo v pretežni meri 

namenila napredku in razvoju občine, da bi bilo 

življenje v njej lepo in perspektivno. Odšla je v letih, ko 

bi kot človek bogatih izkušenj lahko še veliko dala 

lokalni in širši skupnosti. Odšla je, nam pa zapustila 

rezultate svojega dela in spomine na skupna delovna 

leta. 

 

Draga Majda, pomlad bo na tvoj vrt prišla in čakala, da 

prideš ti, in sedla bo na rožna tla in jokala, ker tebe ni ... 

vendar ti boš ponovno zaživela ... zaživela v vseh tvojih 

rastlinah, ki si jih z ljubeznijo polagala v zemljo in 

zacvetela v pisanih cvetovih rož, ki si jih zasadila. 

 

Počivaj v miru in hvala za vsa dobra dela, ki si jih 

naredila za prebivalce naše lokalne skupnosti.  

 

Saša Zidanšek Obreza 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

DATUM URA PRIREDITEV / DOGODEK KJE ORGANIZATOR 

23. 10.‒ 

31. 12. 
 

RAZSTAVA 

BEE DE CECCO, mag. Pomoči z 

umetnostjo 

ZAPIS SVETLOBE 

Art house, 

Ojstriška vas 28 

Ina Gržina 

(040 206 991) 

PETEK, 

24. 11. 

20.00‒

24.00 

NARODNO-ZABAVNI GLASBENI 

VEČER 

»PO DOMAČE PRI LISJAKU« 

ANSAMBEL SLOVENSKI ZVOKI 

Kozolec pri ribniku, 

Miklavž pri Taboru 

11 b 

Hiša Lisjak 

(051 365 040) 

SOBOTA, 

25. 11. 
19.00 

TRADICIONALNI NAVIHAN VEČER 

IN PROMOCIJA 3. CD PLOŠČE 

Dom krajanov 

Tabor 

Navihani muzikanti 

(040 809 939) 

TOREK, 

28. 11. 
18.00 

PRAVLJIČNA URICA 

S POUSTVARJANJEM 

Občinska knjižnica 

Tabor 

Medobč. spl. knjižnica 

Žalec 

(03 712 12 52) 

PETEK, 

1. 12. 
17.00 

ODPRTJE LIKOVNE RAZSTAVE 

 ŽOVNEŠKI V SP. SAVINJSKI 

DOLINI, FRIDERIK IN 

VERONIKA TER 

 110-LETNICA USTANOVITVE 

ČEBELARSKEGA DRUŠTVA 

TABOR 

sejna soba občine 

KD Ivan Cankar, 

Likovna sekcija 

Mavrica 

(068 146 126) 

SOBOTA, 

2. 12. 
13.00 

TRADICIONALNI MIKLAVŽEV 

TURNIR 

V NAMIZNEM TENISU 

telovadnica 

Doma krajanov 

ŠD Partizan Tabor ‒ 

Sekcija namizni tenis 

(041 767 883) 

TOREK, 

5. 12. 
18.00 

OBISK MIKLAVŽA IN 

PRAVLJICA KUHARSKI MOJSTER 

ROZI 

telovadnica 

Doma krajanov 

Društvo žena in deklet 

ter 

KD Ivan Cankar – 

Dramska sekcija 

Koledar dogodkov in prireditev – november, december 
 



 

42 
25 

Teloh 

(031 762 324) 

PETEK, 

8. 12. 
18.00 

PREDAVANJE DRUŠTVA ZA 

BIODINAMIČNO GOSPODARJENJE 

AJDA ŠTAJERSKA 

dr. Matjaž Turinek: Oživljanje zemlje 

sejna soba občine 
Damijana Lukman 

(031 328 990) 

SOBOTA, 

9. 12. 

8.00‒

13.00 

SEJEM STARODOBNIKOV, 

DELOV IN OPREME 

Inotrak, d. o. o., 

Kapla 16 

Steyr klub Savinjske 

doline 

(041 620 270) 

SREDA, 

13. 12. 
18.00 

PREDAVANJE PRANOTERAPEVTA 

TOMISLAVA BRUMCA 

Smisel življenja 

sejna soba občine 
Damijana Lukman 

(031 328 990) 

ČETRTEK, 

14. 12. 

9.00‒

10.00 

KROŽEK 

BIODINAMIČNO KMETOVANJE 
sejna soba občine 

Kmetijsko gozdarski 

zavod, Izpostava 

Žalec 

(041 498 266) 

TOREK, 

19. 12. 
18.00 

PRAVLJIČNA URICA 

S POUSTVARJANJEM 

Občinska knjižnica 

Tabor 

Medobč. spl. knjižnica 

Žalec 

(03 712 12 52) 

SOBOTA, 

23. 12. 

9.00‒

12.00 

DAN ODPRTIH VRAT KMETIJE 

LAZNIK  IN 

SEJEM TD GUŠT 

Kmetija Laznik 

Miklavž 

Adi Laznik 

(041 543 396) 

SOBOTA, 

23. 12. 
18.00 

BOŽIČNI KONCERT: 

 ANSAMBEL ROBIJA ZUPANA; 

 IGOR IN ZLATI ZVOKI; 

 FANTJE S PRAPROTNA; 

 MEŠANI PEVSKI ZBOR 

TABOR. 

Kozolec pri ribniku 

Miklavž pri Taboru 

11 b 

Hiša Lisjak 

(051 365 040) 

PONEDELJEK, 

25. 12. 
00.00 POGOSTITEV OB POLNOČNICI 

pri cerkvi sv. Jurija 

Tabor 

Društvo podeželske 

mladine Tabor 

(070 321 516) 

PONEDELJEK, 

25. 12. 
16.00 

BOŽIČNI NOČNI POHOD 

NA KRVAVICO IN ZAJČEVO KOČO 

izpred stare šole Loke 

ali iz Ojstrice 

Planinsko društvo 

Tabor 

(031 604 429) 

TOREK, 

26. 12. 
18.00 

BOŽIČNI KONCERT 

TABORSKIH PEVSKIH ZBOROV 

cerkev sv. Jurija 

Tabor 

Pevsko društvo Tabor 

(041 657 580) 

TOREK, 

26. 12. 
19.00 

TRADICIONALNI DECEMBRSKI 

TURNIR TROJK V KOŠARKI 

telovadnica 

Doma krajanov 

ŠD partizan Tabor 

Sekcija košarka 

(031 895 542) 

SOBOTA, 

30. 12. 
20.00 

PREDNOVOLETNI PLES 

Z ANSAMBLOM UNIKAT 

Kozolec pri ribniku 

Miklavž pri Taboru 

11 b 

Hiša Lisjak 

(051 365 040) 

 

 

 

        

        »Vsak človek je zgodovina in ni identičen nobenemu drugemu.« 

 (Alexis de Tocqueville) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

KOLOFON 

 

Novice izpod Krvavice so informativna tiskovina Občine Tabor. 

Odgovorna urednica: Alenka Kreča Šmid. Člani uredniškega odbora: Maja Drča, 

Tatjana Kovče, Ana Leskovšek, Saša Zidanšek Obreza. Naslovna fotografija: hrib 

Krvavica – avtorica Urša Semprimožnik. Poštnina plačana pri pošti 3304 Tabor. 

Avtorji prispevkov so odgovorni za njihovo vsebino in slovnično formo. Občinsko 

glasilo ni namenjeno objavljanju neprimernih in žaljivih vsebin, ki kakor koli 

blatijo in škodujejo ugledu posameznika ali institucije. Prispevkov brez navedenega 

avtorja ali skupine avtorjev (društva) ne bomo objavljali. Zaželeno je, da so 

prispevki v elektronski obliki, pošljete jih lahko na e-naslov: info@obcina-tabor.si, 

najkasneje do 17. v mesecu. Glasilo je objavljeno na spletni strani www.obcina-

tabor.si. 

Naklada: 580 izvodov – BREZPLAČNO. Tisk: Tiskarna Koštomaj, d. o. o. 

Fotografije v tokratni izdaji Novic: Občina Tabor, Vrtec Tabor, POŠ Tabor, PGD 

Kapla - Pondor, Glasbena šola »Risto Savin« Žalec, I. OŠ Žalec, Društvo 

upokojencev Tabor, internet, DPM Tabor, Andreja Kotnik, OŠ Vransko, Hiša 

Lisjak 

 

CENIK OGLASOV 

 

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 

 

Objava oglasa za 

DOMAČE 

SUBJEKTE 

1/1 stran 90 € 63 € 

1/2 strani 50 € 35 € 

1/4 strani 35 € 24,50 € 

1/8 strani  15 € 10,50 € 

 


