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POZDRAV UREDNICE IZPOD KRVAVICE 

 
Decembrskih dobrot smo se nauţili, zato nam 

januar pogosto ni po godu. Prvi mesec v letu je za 

marsikoga pust in neprijazen mesec, a le če se 

prepustimo njegovi sivini. Pisano in ţivahno je pri 

taborskih društvih, saj vsa po vrsti začenjajo z 

organizirajo občnih zborov. Pa tudi prireditve in 

predavanja so se ţe odvila. Še bolj veselo bo v 

februarju.  
 

Pevsko društvo Tabor pripravlja proslavo ob 

slovenskem kulturnem prazniku. Le dan po 

prazniku bodo na svoj račun prišli pari, tisti čisto 

sveţe zaljubljeni in dolgoletni zakonci. Naša 

podeţelska mladina pripravlja jubilejni Valentinov 

ples, s katerim bo utrdila dolgoletno tradicijo te 

prireditve. Kmalu pa se bomo prepustili norčavosti 

pusta, se zamaskirali in se vsaj za en dan prelevili v 

nekoga drugega. Seveda ne pozabite na pustne 

krofe, miške in »štravbe«.  

 
 

Mesec bo s tako pisano paleto različnih moţnosti 

kar prekratek.  
 

Tatjana 

 

_________________________________________________________________________________

 

Projekti 2013 
 

 

Aktivnosti v mesecu  februarju 2013: 
 

zap. št. 

 

vrsta projekta 

 

izvajalec 

 

stanje 

1. Izgradnja kanalizacije Ojstriška 

vas, II. faza 

IPI, d.o.o., Rogaška Slatina pravnomočno uporabno 

dovoljene 

2. Izgradnja ČISTILNE NAPRAVE TABOR IPI, d.o.o., Rogaška Slatina dopolnitev gradbenega 

dovoljenja 
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Na izvedbo se pripravljajo: 
 

 

zap. št. 

 

vrsta projekta 

 

izvajalec 

 

stanje 

1.  Projektna dokumentacija za kanalizacijo Pondor - 

Kapla 

SAVINJA PROJEKT projekt v izdelavi 

usklajevanje na terenu- 

sluţnosti 

2. Projektna dokumentacija za komunalno ureditev 

Tabor jug 

RRD, Regijska 

razvojna druţba, d.o.o. 

 

PGD izdelan 

3. Energetska sanacija Doma krajanov, vrtca in  

starega dela šole 

Občina Tabor uspešna prijava na 

 razpis 

4. Rekonstrukcija ceste LC 490202 

Loke-Ojstrica 

 priprava na izvedbo 

5. Rekonstrukcija ceste JP 992392 

pri Ton' - Konjščica 

 priprava na izvedbo 

 

6. Kanalizacija Ojstriška vas, III. faza  obnovitev  projektne 

dokumentacije   

7.  Kanalizacija Tabor jug skupna prijava občin Spodnje 

savinjske doline 

prijava na razpis-objava 

razpisa za izbor izvajalca 

 

Simon Jan in Vid Poznič 

______________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

ŠTORKLJA NAS od 27. decembra do 21. januarja  NI OBISKALA.  
 

 

 

V primeru, da se pojavi, vabimo vse starše, da nam sporočite podatke o novem rojstvu, ki jih bomo z 

veseljem objavili v naslednji številki Novic, na e-poštni naslov: info@obcina-tabor.si. 

 

                                                                                                                                            Tatjana Kovče 

___________________________________________________________________________________ 

 
Na podlagi Odloka o istovetnostnih simbolih Občine Tabor (Uradni list RS, št. 64/00) in  na osnovi 5. člena Statuta Občine 

Tabor (Uradni list RS, št. 120/06) Občina Tabor 

 

razpisuje zbiranje predlogov prejemnikov priznanj Občine Tabor 
 

Kriteriji 

Občani posamezniki oz. skupina občanov lahko predlaga posameznika ali skupino po naslednjih kriterijih: 
 

1. »Častni občan« oz. »Častna občanka« ima pomen priznanja za ţivljenjsko delo posameznika. 

Priznanje »Častni občan« oz. »Častna občanka« je najvišje častno priznanje Občine Tabor, ki se podeljuje posameznikom 

oz. posameznicam (v nadaljevanju: posameznik) za njihovo ţivljenjsko vlogo v razvoju, ugledu in uveljavitvi Občine 

Tabor. Ţivljenjska vloga posameznika, ki prejme to najvišje občinsko priznanje, je vezana na izjemne osebno-spominsko 

trajnostne doseţke na področjih kulture, prosvete, znanosti, gospodarstva, športa in rekreacije, naravovarstva, humanitarnih 

dejavnosti ter na vseh tistih področjih, kjer se doseţek posameznika lahko izkazuje z namenom podeljevanja najvišjega 

občinskega priznanja. 
 

Priznanje »Častni občan« oz. »Častna občanka« se lahko podeli občanu oziroma prebivalcu Občine Tabor ali od drugod, 

vendar največ en primer na leto. 
 

Imenovano najvišje priznanje obsega LISTINO v velikosti F=(najmanj) A3 v mapi, KOVINSKI GRB OBČINE TABOR v 

šatulji ter KOVINSKO PRIPONKO, na kateri je poleg odtisnjenega občinskega grba še naziv priznanja »Častni občan« oz. 

»Častna občanka« ter ime in priimek dobitnika tega častnega naziva. Vsi predmeti tega priznanja morajo vsebovati 

izključno barve in elemente, ki so značilni za istovetnostne simbole Občine Tabor. 
 

2. »Priznanje Občine Tabor« ima pomen priznanja za doseţke v zadnjem letu in preteklem obdobju. 

Priznanje »Priznanje Občine Tabor« je po rangu drugo najvišje občinsko priznanje. To priznanje se podeljuje 

posameznikom ali skupinam oziroma organizacijam, ki so dosegle velike uspehe in doseţke v zadnjem letu ali preteklem 
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obdobju na različnih področjih ţivljenja in bivanja v Občini Tabor. S temi dejanji so utrdili medsebojno razumevanje in 

vplivali na splošen razvoj, blaginjo in ugled Občine Tabor. 
 

Priznanje »Priznanje Občine Tabor« se podeljuje izjemoma največ v treh primerih letno, občanom in prebivalcem oziroma 

organizacijam iz Občine Tabor ali od drugod. 
 

Imenovano drugo najvišje priznanje obsega LISTINO v velikosti F=(najmanj) A3 v mapi, KOVINSKI GRB OBČINE 

TABOR v šatulji ter KOVINSKO PRIPONKO, na kateri je poleg odtisnjenega občinskega grba še naziv priznanja ter ime 

in priimek oz. naziv dobitnika tega častnega naziva. Vsi predmeti tega priznanja morajo vsebovati izključno barve in 

elemente, ki so značilni za istovetnostne simbole Občine Tabor. 
 

3. »Plaketa Občine Tabor« ima pomen priznanja za pomembne enkratne doseţke na različnih področjih ustvarjalnosti ali 

panogah v zadnjem letu ali preteklem obdobju. 

Tretje najvišje občinsko priznanje predstavlja »Zlata plaketa Občine Tabor, »Srebrna plaketa Občine Tabor« ali »Bronasta 

plaketa Občine Tabor«, ki se podeljujejo glede na rangiranje doseţkov v smislu olimpijskega zaporedja ţlahtnosti odličja. 

To priznanje je namenjeno posameznikom, skupinam ali organizacijam, ki so v zadnjem letu in krajšem preteklem obdobju 

dosegli na različnih področjih in panogah uspehe, ki imajo značaj ponovljivosti in stopnjevanja in priznanje plakete 

omogoča nagrajevanje preteklih uspehov in vzpodbudo za bodočnost.  
 

Priznanje »Zlata plaketa Občine Tabor«, »Srebrna plaketa Občine Tabor« in »Bronasta plaketa Občine Tabor« se podeljuje 

največ v treh primerih letno, ne glede na vrsto plakete, občanom in prebivalcem oziroma organizacijam iz Občine Tabor ali 

od drugod. 
 

Imenovano tretje najvišje priznanje obsega LISTINO v velikosti F=(najmanj) A3 v mapi, KOVINSKI GRB OBČINE 

TABOR v šatulji ter KOVINSKO PRIPONKO, na kateri je poleg odtisnjenega občinskega grba še naziv priznanja ter ime 

in priimek oz. naziv dobitnika tega občinskega priznanja. Vsi predmeti tega priznanja morajo vsebovati izključno barve in 

elemente, ki so značilni za istovetnostne simbole Občine Tabor. 
 

Oblika vloge 

Predlog mora vsebovati:  

- točna imena in priimke predlagateljev (rojstne datume) oz. naziv pravne osebe,  

- točen naslov predlagateljev,  

- natančno opredelitev, za katero priznanje se posameznik predlaga,  

- točna imena in priimke (rojstne datume) predlaganih fizičnih oseb oz. naziv predlagane pravne osebe, 

- natančno opredelitev, zakaj se predlaganim osebam podeljuje določeno priznanje, 

- podpis predlagateljev (pravne osebe morajo vloge označiti s štampiljko). 

V kolikor predlog ne bo vseboval vseh elementov, se zavrne kot nepopoln. 
 

Predloţitev vloge 

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

»OBČINSKA PRIZNANJA«. Zadnji rok je 28. februar 2013, do 12. ure. 

Predlogi, ki bodo prispeli po navedenem datumu, ne bodo upoštevani. 
 

Mandatna komisija 

Janko Drča, predsednik 

 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Številka: 03201- Ir11/2010 

Datum:   26. 9. 2012 

 

ZAPISNIK 11. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TABOR, 

ki je bila  26. 9. 2012 ob 18. uri v prostorih Občine Tabor. 
 

Sejo je sklical ţupan Vilko Jazbinšek, ki jo je tudi vodil. 

 

Prisotni: Anton Grobler (od 2. t.d.r. dalje), Janko Drča, Janez Mak, Ivan Lukman, Marjana Pustoslemšek, Joţe Cestnik 

(od 2. t.d.r. dalje), Ali Khodary, Alen Kovačič (od 6. t.d.r. dalje)   

Opravičeno odsoten: / 

Občinska uprava: Lilijana Štor Krebs, Mihaela Zupančič, Simon Jan 

Nadzorni odbor: David Dobnik (do 7. t.d.r.), Grega Lukman (do 7. t.d.r.) 

Ostali prisotni: Nataša Zore Kos (predsednica stranke SD Tabor), Matjaţ Zakonjšek, direktor JKP Ţalec za 8. točko 

dnevnega reda 

Novinarji: / 
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Predlagani dopolnjeni dnevni red: 

1.  Ugotovitev sklepčnosti Občinskega sveta Občine Tabor. 

2.  Sprejem dnevnega reda 11. redne seje Občinskega sveta Občine Tabor. 

3.  Poročilo o izvajanju sklepov 10. redne seje Občinskega sveta Občine Tabor. 

4.  Sprejem verodostojnosti zapisnika 10. redne seje Občinskega sveta Občine Tabor. 

5.  Obravnava in potrditev Zaključnega računa proračuna Občine Tabor za leto 2011. 

6. Poročilo o izvrševanju proračuna občine Tabor za obdobje 1. 1. 2012 do 30. 6. 2012. 

7. Obravnava in sprejem Lokalnega energetskega koncepta Občine Tabor. 

8. Uvedba sistematičnega ravnanja z grezničnimi goščami in blatom iz MKČN na območju občin Braslovče, Prebold, 

Tabor, Vransko in Ţalec. 

9. Obravnava in sprejem spremembe Načrta razvojnih programov (NRP) za projekt: Vzdrţevalna dela odseka LC 

490201 Tabor Loke s solarno javno razsvetljavo. 

10. Dopolnitev programa prodaje premoţenja. 

11. Oprostitve komunalnega prispevka gasilskim društvom. 

12. Pobude in vprašanja. 
 

 
K TOČKI 1: Ugotovitev sklepčnosti Občinskega sveta Občine Tabor. 

Ţupan V. Jazbinšek je pozdravil navzoče in ugotovil, da je OS sklepčen, saj je prisotnih 5 članov, v nadaljevanju vsi 

člani OS.  
 

K TOČKI 2: Sprejem dnevnega reda 11. redne seje Občinskega sveta Občine Tabor. 

Ţupan je predlagal sprejem dopolnjenega dnevnega reda, tako da se dnevni red dopolni z 9., 10. in 11. točko: 9. 

Obravnava in sprejem spremembe NRP za projekt: Vzdrţevalna dela odseka LC 490201 Tabor - Loke s solarno javno 

razsvetljavo, 10. Prodaja premoţenja in 11. Oprostitve komunalnega prispevka. Točka 9. Pobude in vprašanja se uvrsti 

na 12. točko. Svetnik J. Drča poda pripombo glede gradiva za dopolnitev dnevnega reda in predlaga, da se v bodoče 

gradivo pravočasno dostavi OS ter predlaga popravek naziva 10. točke, ki naj se glasi »Dopolnitev programa prodaje 

stvarnega premoţenja« in 11. Oprostitve komunalnega prispevka gasilskim društvom v Občini Tabor. Dnevni red s 

popravkom naziva 10. in 11. t.d.r je bil sprejet s 6 glasovi ZA in 0 PROTI (od 6 prisotnih).  
 

K TOČKI 3: Poročilo o izvajanju sklepov 9. redne seje Občinskega sveta Občine Tabor. 

Poročilo o izvajanju sklepov je podala Lilijana Štor Krebs. 

K TOČKI 4: Sprejem verodostojnosti zapisnika 10. redne seje Občinskega sveta Občine Tabor. 

OS je sprejel SKLEP:  

Občinski svet Občine Tabor potrjuje verodostojnost zapisnika 10. redne seje Občinskega sveta Občine Tabor. 

Sklep je bil  sprejet s 6 glasovi ZA in 0 PROTI (od 6 prisotnih).  
 

K TOČKI 5: Obravnava in potrditev Zaključnega računa proračuna Občine Tabor za leto 2011. 

Uvod k točki je podal ţupan: v povezavi z poročilom NO je povedal, da je sestavljanje in izvajanje proračuna občine 

povezano z postopki predvidevanja razpisov, priprave ter izvajanjem projektov, pridobivanjem ustreznih dokumentov 

(gradbena dovoljenja, soglasja,…). Sam proračun občine oziroma prejeta primerna poraba za našo občino je dokaj 

majhna in ne dopušča veliko manevrskega prostora za izvajanje lastnih investicij. K točki 5 je pozval predsednika NO 

D. Dobnika, da poda kratko obrazloţitev poročila NO. 

D. Dobnik je poročilo NO razdelil na tri sklope: 

- neplačane obveznosti; 31.12.2011 so znašale cca 630.000,00 EUR kar znaša cca 60% primerne porabe občine in je 

občutno preveč. NO predlaga pripravo sanacijskega programa, ki bi omogočil zmanjšanje neplačanih obveznosti na 

raven eno mesečnih prihodkov občine, 

- načrtovanje proračunskih postavk; NO predlaga, da se rebalans proračuna pripravi ţe sredi leta, in sicer na podlagi 

polletne realizacije,  

- NO predlaga pazljivost in realno predvidevanje oz. planiranje proračunskih postavk ter pripravo podatkov in potrditev 

zaključnega računa za preteklo leto v mesecu marcu tekočega leta. NO se zaveda, da je proračun pripravljen s pozitivno 

usmeritvijo in optimistično vendar moramo biti pri tem pazljivi. 

V. Jazbinšek pove, da je trenutni presek neplačanih obveznosti cca 500.000,00 EUR od česar je 250.000,00 EUR 

odprtih terjatev na projektu Kanalizacija Ojstriška vas, II. faza in ČN Tabor. V vezi rebalansa sredi proračunskega leta 

ţupan pove, da rebalans sredi leta zaradi preveč nepredvidenih dogodkov ni smotrn. Postopki raznih razpisov, ki so 

sestavni del proračuna ter razna dovoljenja in soglasja so tako dolgotrajna, da je korekten rebalans praktično nemogoče 

izvesti sredi leta. Se pa ţupan strinja, da je potrebno nameniti posebno pozornost realnemu načrtovanju proračunskih 

postavk. Tudi glede potrditve zaključnega računa skladno z zakonom v mesecu marcu oziroma aprilu tekočega leta se 

ţupan strinja, da je potrebno dokumentacijo pravočasno pripraviti in nalogo preda OU. 

M. Pustoslemšek poda pripombo tudi na planiranje sej OS, saj je bila seja meseca aprila sicer planirana, vendar je ni 

bilo. 

V. Jazbinšek odgovori ga. Pustoslemšek, da v primeru, da gradivo za sejo OS ni pripravljeno, potem seja ni smiselna. 

J. Cestnik vpraša, kako se stanje odprtih terjatev (neplačane obveznosti 630.000,00 EUR) na 31.12.2011 odraţa na 

stanju junij 2012 (dolg 500.000,00 EUR)? 
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V. Jazbinšek pove, da morajo biti zakonske obveznosti plačane. Zakonske obveznosti iz 31.12.2011 so plačane, vse 

obveznosti pa še niso bile plačane. 

V razpravo na temo zaključnega računa za leto 2011 se vključijo še svetniki J. Drča, I. Lukman in A. Khodary. Zanima 

jih plačilo določenih stroškov in situacija glede Razpisa za kmetijstvo 2012, ki so ga obravnavali tudi ţe na seji Odbora 

za gospodarstvo. 

SKLEP: 

Zaključni račun proračuna Občine Tabor za leto 2011 se potrdi. 

Sklep je bil sprejet z 7 glasovi ZA in 0 PROTI (od 7 prisotnih). 
 

K TOČKI 6/K TOČKI 8: Uvedba sistematičnega ravnanja z grezničnimi goščami in blatom iz MKČN na 

območju občin Braslovče, Prebold, Tabor, Vransko in Ţalec. 

Ţupan V. Jazbinšek predlaga, da se glede na prisotnost direktorja JKP Ţalec g. Zakonjška, namesto točke 6. najprej 

realizira točka 8. S predlogom se strinjajo vsi prisotni, zato besedo dobi g. Matjaţ Zakonjšek.  

M. Zakonjšek je predstavil predlog Uvedbe sistematičnega ravnanja z grezničnimi goščami in blatom na območju občin 

Braslovče, Polzela, Tabor, Vransko in Ţalec. Bistvo predloga je, da se uredi tudi upravljanje oziroma prevzemanje 

greznic, grezničnih gošč in blata tudi od občanov, ki niso priklopljeni na javno kanalizacijsko omreţje oziroma čistilne 

naprave. 

Pri tej točki so v debati in z vprašanji sodelovali svetnica M. Pustoslemšek  in svetniki J. Cestnik, I. Lukman in J. Drča. 

Zaključek predstavitve je bila ugotovitev, da je potrebno pripraviti natančen pregled predloga tudi s stroškovnega 

vidika. 
 

K TOČKI 6: Poročilo o izvrševanju proračuna občine Tabor za obdobje 1. 1 .2012 do 30. 6. 2012. 

Poročilo o izvrševanju proračuna je podala Mihaela Zupančič in povedala, da pri izvrševanju proračuna v prvem 

polletju najbolj izstopajo postavke Kanalizacije Ojstriška vas, II. faza, Čistilna naprava Tabor in OŠ Tabor.  

V. Jazbinšek je povedal, da se področje kanalizacije in ČN intenzivno izvaja ter da je rešitev v ţe predvideni prodaji 

zemljišča Kurnik. Ob realizaciji prodaje (povezava z 10 t.d.r.) se bo proračun uravnoteţil na obvladljivo raven. Tudi 

področje OŠ se intenzivno ureja in usklajuje tudi z ukrepi o varčevanju v javnem sektorju.  

V debati so aktivno sodelovali vsi svetniki, ki so predvsem izpostavili ţe večletno zahtevanje natančnih poročil o 

odhodkih OŠ in POŠ Tabor, ki pa niso obrodila sadov. Svetnica M. Pustoslemšek je v debati  izpostavila tudi statistične 

podatke, ki kaţejo padec učnega uspeha na POŠ Tabor. Vsled razprave in izraţene problematike OS sklene, da bo 

aktivno pristopil k reševanju problematike in sklicu izredne seje oziroma sestanka z odgovornimi osebami na POŠ 

Vransko – Tabor.  
 

K TOČKI 7: Obravnava in sprejem Lokalnega energetskega koncepta Občine Tabor. 

Lokalni energetski koncept Občine Tabor je na svoji skupni seji obravnaval Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja, 

gospodarske javne sluţbe in kmetijstvo in Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami. 

Predsednik J. Drča poda mnenje, da OGVOGJSK in OPPGN predlagata OS potrditev LEK Občine Tabor. OU občine 

Tabor pa predlaga takojšnjo izvedbo vseh aktivnosti, ki omogočajo izvedbo aktivnosti LEK-a. 

SKLEP: 

Občinski svet Občine Tabor sprejme Lokalni energetski koncept Občine Tabor v predlagani obliki.  

Sklep je bil sprejet z 8 glasovi ZA in 0 PROTI (od 8 prisotnih). 
 

K TOČKI 9: Obravnava in sprejem spremembe Načrta razvojnih programov (NRP) za projekt: Vzdrţevalna 

dela odseka LC 490201 Tabor Loke s solarno javno razsvetljavo. 

V. Jazbinšek je obrazloţil, da je OU prijavila projekt na Javni razpis za ukrep 322: Obnova in razvoj vasi. Na razpisu 

OU ni uspela saj so bila sredstva ţe porabljena. Glede na pričakovanje novega razpisa OU predlaga spremembo NRP za 

navedeni projekt v leto 2013. Ob potrditvi spremembe bo lahko OU v primeru novega razpisa takoj vloţila vlogo na 

Javni razpis. 

SKLEP: 

Občinski svet Občine Tabor sprejme dopolnitve in spremembe Načrta razvojnih programov za leto 2013, za 

projekt: 

-Vzdrţevalna dela odseka ceste LC 490 201 Tabor – Loke s solarno javno razsvetljavo  

Sklep je bil sprejet z 8 glasovi ZA in 0 PROTI (od 8 prisotnih). 
 

K TOČKI 10: Dopolnitev programa prodaje premoţenja. 

-Parc. št. 973/2, k.o. Črni Vrh 

Kratko obrazloţitev je najprej podal ţupan V. Jazbinšek in nato še predsednik Odbora za prostorsko planiranje in 

gospodarjenje z nepremičninami  J. Cestnik. Tako za prodajo zemljišča parc. št. 973/2, k.o. Črni Vrh na kupca Vinka 

Goropevška, kot za zemljišče parc. št. 406/11, k.o. Miklavţ, se predlaga, da se glede na cenitev upoštevajo tudi 

lastna vlaganja kupcev/koristnikov parcel in da mora kupec  plačati stroške postopka (cenitev, priprava 

pogodbe, davek, overitev, vpis v zemljiško knjigo…). Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z 

nepremičninami predlaga OS potrditev dopolnitve programa prodaje stvarnega premoţenja. 

SKLEP: 

Občinski svet Občine Tabor, sprejme dopolnitev programa prodaj za leto 2012 in sicer se dopolni z zemljiščem 

parc. št. 406/11, k.o. Miklavţ  in parc. št. 973/2, k.o. Črni Vrh. 

Sklep je bil sprejet z 8 glasovi ZA in 0 PROTI (od 8 prisotnih). 
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-Zastavitev zemljišča Kurnik 

Kratko obrazloţitev je podal Ţupan V. Jazbinšek, ki obrazloţi stanje pri prodaji zemljišča in na splošno na 

nepremičninskem trgu ter da je zastavitev zemljišča potrebna za poplačilo terjatev izvajalcu del na projektih 

Kanalizacija Ojstriška vas II faza in ČN Tabor, IPI d.o.o. Rogaška Slatina.  

SKLEP: 

Občinski svet Občine Tabor, daje pooblastilo ţupanu Občine Tabor Vilku Jazbinšku za zastavitev zemljišča 

Kurnik (nezazidana stavbna zemljišča: Poslovna cona), v vrednosti terjatve podjetja IPI, d.o.o., Zg. Negonje 36d, 

3250 Rogaška Slatina, nastale iz naslova izvedbe projekta Kanalizacija Ojstriška vas, II. faza in ČISTILNA 

NAPRAVA TABOR.  

Sklep je bil sprejet z 8 glasovi ZA in 0 PROTI (od 8 prisotnih). 
 

K TOČKI 11: Oprostitve komunalnega prispevka gasilskim društvom. 

Uvod je podal ţupan V. Jazbinšek, ki je povedal, da je PGD Ojstriška vas – Tabor vloţilo vlogo za oprostitev 

komunalnega prispevka za priključitev Gasilskega doma v Ojstriški vasi na javno kanalizacijsko omreţje. Prakse v 

sosednjih občinah so različne. 

M. Pustoslemšek predlaga, da se PGD Ojstriška vas – Tabor 100% oprosti plačila komunalnega prispevka saj PGD 

deluje v in za javni interes Občine Tabor. 

Na podlagi 83. Člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS št. 33/07, 70/08, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 

57/2012) je Občinski svet Občine Tabor sprejel naslednji sklep. 

SKLEP: 

Prostovoljnim gasilskim društvom v Občini Tabor se obveznost plačila komunalnega prispevka za gasilske 

domove (12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje) v celoti oprosti. 

Sklep je bil sprejet z 8 glasovi ZA in 0 PROTI (od 8 prisotnih). 
 

K TOČKI 12: Pobude in vprašanja 

V tej točki je ţupan V. Jazbinšek seznanil OS z vlogo za urbanistično mnenje s strani podjetja EGIS, d.o.o. iz Ojstriške 

vasi. Podjetje EGIS, d.o.o. namerava graditi večstanovanjski objekt na parceli 1018/17, k.o. Ojstriška vas, v novem 

naselju na »Ribičevem hribu«. Pojasnil je, da prostorski akt omogoča takšno gradnjo, nasprotujejo pa ji sosedje. V 

razpravi je sodeloval svetnik J. Cestnik, ki je mnenja, da so obstoječe novogradnje popolnoma različne in brez vsakega 

normativa, zato je mnenja, da so nasprotovanja sosedov neutemeljena. Po krajši debati in predstavitvi projekta 

predvidene gradnje so se svetniki strinjali, da se prikazani objekt z apartmaji arhitekturno lepo vklopi v prostor in ne 

nasprotujejo gradnji. 
 

Seja je bila končana ob 21.35 uri. 

 

Zapisal:Simon Jan                                                                                                 

                                                                                                               Vilko Jazbinšek, 

                                                                                                                         ţupan 

_______________________________________________________________________________________ 

 
Številka: 03201- Ir1/2010 

Datum:   17. 10. 2012 

 

ZAPISNIK 1. IZREDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TABOR, 

ki je bila  17. 10. 2012 ob 18. uri v prostorih Občine Tabor. 
 
Sejo je sklical ţupan Vilko Jazbinšek, ki jo je tudi vodil. 

 

Prisotni: Anton Grobler, Janko Drča, Janez Mak, Ivan Lukman (od 5. točke dalje), Marjana Pustoslemšek, Joţe Cestnik 

(od 4. točke dalje), Ali Khodary, Alen Kovačič. 

Opravičeno odsoten: / 

Občinska uprava: Saša Zidanšek Obreza, Lilijana Štor Krebs, Simon Jan. 

Nadzorni odbor: Jurij Strouhal 

Ostali prisotni: Pri točki 6. so se pridruţili občani, ki imajo interes v vlaganja v lastno kmetijsko proizvodnjo kot 

potencialni vlagatelji in predavatelj, g. Maţgon. 

Novinarji: / 

 

Predlagani dopolnjeni dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti Občinskega sveta Občine Tabor. 

2. Sprejem dnevnega reda 5. izredne seje Občinskega sveta Občine Tabor. 

3. Izvolitev člana/ice volilnega telesa -  elektorja za volitve v Drţavni svet. 

4. 2. obravnava in sprejem sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogoji za območje  Občine 

Tabor. 

5. Predlog zvišanja cen zimske sluţbe za sezono 2012/2013. 
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6. Predstavitev metode za ugotavljanje potencialnih razvojnih moţnosti Občine Tabor. 
 

K TOČKI 1: Ugotovitev sklepčnosti Občinskega sveta Občine Tabor. 

Ţupan V. Jazbinšek je pozdravil navzoče in ugotovil, da je OS sklepčen, saj je prisotnih 7 članov od 8 imenovanih. 
 

K TOČKI 2: Sprejem dnevnega reda 5. izredne seje Občinskega sveta Občine Tabor. 

Ţupan je na kratko predstavil dnevni red in predlagal sprejem dnevnega reda. Svetnika J. Drčo je zanimala nujnost 

uvrstitve 6. točke dnevnega reda izredne seje. Ţupan je obrazloţil, da se 6. točka navezuje na točko 4. Sprejem 

sprememb in dopolnitev PUP, ker spremembe PUP-a strateško dopolnjujejo območje za namen izgradnje EKO VASI 

(Kurnik). Prav v 6. točki se nam pridruţijo pobudniki razvoja in bomo ugotavljali ali smo projekt sposobni aktivirati 

sami z lastnimi resursi, človeškimi in kapitalskimi, ali pa bomo ugotovili, da tega nismo sposobni sami in bomo iskali 

zunanje resurse.  

Dnevni red je bil sprejet s 6 glasovi ZA in 0 PROTI (od 6 prisotnih).  
 

K TOČKI 3: Izvolitev člana/ice volilnega telesa - elektorja za volitve v Drţavni svet. 

Ţupan je predal besedo Saši Zidanšek Obreza, le ta je obrazloţila, da je Komisija za mandatna vprašanja volitve in 

imenovanja na to temo ţe sestala. Med prispelimi vlogami je bila le ena vloga za kandidata za elektorja. Predlog za 

elektorja je prišel s strani SLS, in sicer so predlagali Antona Groblerja. Občina lahko izvoli enega elektorja za 5. volilno 

enoto. V kolikor bo kandidat na tajnem glasovanju Občinskega sveta izglasovan, bo prisoten v volilnem telesu, ki bo 

opravljalo volitve za Drţavni svet. Kandidatov za izvolitev v Drţavni svet ni bilo. Po poslovniku občinskega sveta se 

glasuje tajno. Najprej člani občinskega sveta izmed sebe izvolijo volilno komisijo – predsednika in dva člana. Občinski 

svet je predlagal Alena Kovačiča, Marjano Pustoslemšek in Janka Drčo. Predlog je bil sprejet s 5 glasovi za, eden se 

vzdrţi od 6 prisotnih. Izmed sebe so imenovani izvolili za predsednika  Alena Kovačiča. Volišče je bilo določeno in 

zasebnost zagotovljena. Komisija je izpeljala volitve: 
 

razdeljenih glasovnic: 7 

oddanih glasovnic: 7 

ZA kandidata za elektorja je glasovalo 7 članov.  

PROTI kandidatu ni glasoval nihče. 
 

Izvoljen je bil Anton Grobler. 
 

K TOČKI 4: 2. obravnava in sprejem sprememb in dopolnitev  Odloka o prostorskih ureditvenih pogoji za 

območje  Občine Tabor. 

Ţupan je razloţil, da je ţelel izpeljati spremembe PUP-a predvsem iz naslova zamenjava gradenj iz proizvodnih za 

stanovanjske namene in gradnja farme z poslovno stanovanjskimi gradnjami ter nekaterih drugih manjših sprememb. 

Odlok je usklajen s soglasodajalci, obravnavan je bil na Odboru za prostorsko planiranje in gospodarjenje z 

nepremičninami. Joţe Cesnik, predsednik odbora OPPGN je obrazloţil, da je vzrok za tako dolgotrajen postopek 

predvsem v neodzivnosti nosilcev urejanja prostora predvsem ARSA, ki še do tedaj ni podal zaključnega mnenja. V 

skladu z zakonodajo občina pri sprejemanju lahko nadaljuje postopek in neodzivnost ARSA upošteva kot molk organa. 

Tvegamo pa, da ima v skladu z zakonodajo moţnost ARSO nasprotovati in sicer v 6-ih mesecih od uveljavitve. 

Verjetnost za to je mala, vendar je prav, da je občinski svet o tej moţnosti seznanjen. Odbor je sprejel mnenje, da je 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Tabor primeren za 

obravnavo in sprejem na občinskem svetu.  

J. Drča je  povzel, da je glede molka odgovornost na Občinskem svetu. J. Cestnik je to potrdil. 

V skladu z 61. členom Zakona o prostorskem načrtovanju nam zakon daje to moţnost in jo bo tudi ţupan zagovarjal, saj 

se spreminja samo podrobna namenska raba znotraj ţe zazidljivih zemljišč. Nikakor se ne spreminja osnovna namenska 

raba zemljišč. 

O riziku so razpravljali J. Cestnik, J. Drča in ţupan. Edina pomanjkljivost je, da v kolikor bi investitor začel s 

pridobivanjem gradbenih dovoljenj, ki mu bo ARSO moral dati dovoljenje. Stanje stranke se mogoče izboljša. Rešimo 

pa vse, ki so vključeni v ostalih osem pobud.  

Dejstvo je, da nad to gremo z OPN, ki v prihodnjem letu gredo na polno naprej. OPN pa povozi vse PUP-E in OPPN. 
 

OS je sprejel SKLEP:  

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje  Občine Tabor se 

sprejme v predlagani obliki. 

Sklep je bil  sprejet s 7 glasovi ZA in 0 PROTI (od 7 prisotnih).  
 

K TOČKI 5: Predlog zvišanja cen zimske sluţbe za sezono 2012/2013. 

Na pobudo parih izvajalcev in na osnovi zvišanja cen nafte. Kriterije imamo za posipavanje, pluţenje, čiščenje 

zametov. Tisti, ki so zavezanci za DDV si poračunajo še DDV, kar je tudi strošek občine opozarja ţupan. 

SKLEP: 

Nove cene se sprejmejo, kot sledi iz tabele: 

Vrsta storitve Stara cena 

(EUR/h) 

Nova cena 

(EUR/h) 

Pluţenje, čiščenje zametov 28,00 30,00 

Posipanje 26,00 27,00 
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Sklep je bil sprejet z 8 glasovi ZA in 0 PROTI (od 8 prisotnih). 

 

K TOČKI 6: Predstavitev metode za ugotavljanje potencialnih razvojnih moţnosti Občine Tabor. 

Ţupan je poudaril, da imamo razvojne moţnosti, ne poznamo pa metod. Zato je povabil gosta G. Maţgona, ki jih je pred 

časom vodil po Avstriji v kraj, kjer so se sami krajani odločili za samooskrbo, oblikovali so svojo blagovno znamko, 

imajo kar nekaj franšiznih trgovin, pridelujejo energijo, ki zadošča za njihovo uporabo, pridelujejo gorivo, delajo na 

pridobivanju električne energije in sicer po sistemu zadruţnikov oz. druţbenikov z enakimi vloţki in seveda 

neprevladujočimi lastniki. Na ta način je dobil kraj nazaj svojo vrednost. Ţal to deluje po sistemu ogroţenosti. Iz tega 

lahko potegnemo pozitivne smeri, ki jih lahko povzamemo, kot smernice za oblikovanje našega OPN. Ţupan ţeli, da vsi 

ki imajo kakšno idejo, da bi jo razvijali v skupno in v določenem roku zase in za kraj nekaj doprinesli. 
 

Sledilo je predavanje g. Maţgona. 
 

Seja je bila končana ob 21.35 uri. 
 

Zapisala: Lilijana Štor Krebs  

                                                                                                                 Vilko Jazbinšek, 

                                                                                                                         ţupan 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Nujna medicinska pomoč v Javnem 

zavodu Zdravstveni dom  

»Dr. Joţeta Potrate« Ţalec 
 

Javni zavod Zdravstveni dom »Dr. Joţeta Potrate« 

Ţalec nudi, od 1. 1. 2013, nujno medicinsko pomoč 

(NMP) vse dni v tednu, 24 ur na dan, na lokaciji  

JZ ZD »dr. Joţeta Potrate« ŢALEC – ambulanta 

NMP (AMBULANTA +TEREN), in sicer za 

območje vseh občin UE Ţalec. 
 

Do sedaj je bil ta način dela uveden samo preko 

vikendov in praznikov. Za občane in občanke to 

pomeni, da v primeru ţivljenjske ogroţenosti, 

prometnih nesreč oz. ostalih nujnih zdravstvenih 

stanj poiščejo pomoč v ambulanti NMP ZD Ţalec 

ali pokličejo prek telefona: 112 ali 713 43 16. 
 

Lilijana Štor Krebs 

_________________________________________ 

 

Tradicionalno srečanje 

z gospodarstveniki 
 

 

V sejni sobi Občine Tabor je ţupan Vilko 

Jazbinšek v četrtek, 3. Januarja, pripravil 

tradicionalno srečanje za nosilce javnih, 

gospodarskih in kmetijskih dejavnosti, ki je 

namenjeno krepitvi sodelovanja v novem 

poslovnem letu, ki bo nedvomno še eno teţko in 

zahtevno, saj krizi še ni videti konca. Kljub temu 

pa je potrebno gojiti optimizem in se ne predajati 

malodušju, kot je bilo tudi sporočilo tega srečanja. 
  

Poleg domačih podjetnikov in kmetov se je 

srečanja tudi letos udeleţilo  lepo število gostov.  

Med njimi tudi v. d. direktorja Razvojne agencije 

Savinja Ţalec Stojan Praprotnik, sekretar Zbornice 

zasebnega gospodarstva Ţalec Danilo Basle, 

predsednik zbornice Marko Učakar, vršilka 

dolţnosti načelnika UE Ţalec Melanija Ţvikart,  

direktorica UPI – ljudske univerze Ţalec Franja 

Centrih in še nekateri, ki so povezani  z 

delovanjem in dejavnostjo v Občini Tabor.   
 

 
 

Po glasbenem uvodu domačih mladih  glasbenikov 

na kitarah je ţupan Vilko Jazbinšek pozdravil vse 

prisotne, v nadaljevanju pa predstavil delo in 

rezultate Občine Tabor v minulem obdobju. Ob 

tem je izrazil zadovoljstvo, da je kljub teţkim 

časom minulo leto bilo za občino zelo uspešno in 

plodno, saj so končali realizacijo velike naloţbe 

enega dela kanalizacije in centralne čistilne 

naprave. V nadaljevanju svojega  govora pa je za 

prihodnost občine nakazal več projektov, ki  jih je 

moţno realizirati in si tako zagotoviti še uspešnejši 

razvoj občine in lepše ţivljenje  njenih prebivalcev. 

V zvezi  s tem je povedal: »Med te projekte sodi 

energetska sanacija javnih zgradb (vrtca, šole, 

Doma krajanov), za katere bomo dobili znaten 

deleţ sredstev. S tem bomo vzpostavili alternativni 

vir ogrevanja in nadomestili veliko porabo  

kurilnega olja, ki nam povzroča velik strošek v  

občinskem proračunu. Velike priloţnosti pa se nam 

ponujajo na področju kmetijstva in turizma, saj je 

ţe sedaj nekaj takšnih kmetij, ki se uveljavljajo s 

podjetniškimi idejami in turističnimi prijemi poleg 

svoje osnovne kmetijske dejavnosti. Na občini se 

zavedamo tega potenciala, hkrati pa ţelimo, da bi 

vse skupaj dobilo še večje razseţnosti in pomen. S 

tem namenom tudi sodelujemo v novo nastajajoči 
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druţbi Zeleno zlato, ki naj bi vzpostavilo blagovno 

znamko, s katero bodo lahko mali kmetje, mali 

proizvajalci, turistični delavci… uspešneje trţili in 

prodajali svoje proizvode. Ta integracija se naj bi 

pri nas izraţala na ureditvi tako imenovane 

kmetijske poslovne cone. Občina ima namreč kar 

precej svojega stavbnega zemljišča, na njem se naj 

bi zgradili rastlinjaki, ki bi jih ogrevali z 

alternativnimi viri energije, kot je sončna  s 

fotovoltaikami, geoteremalna  in še kakšna. V teh 

rastlinjakih bi gojili kulture, ki zahtevajo gojenje v 

rastlinjakih. Zraven bi zgradili trgovinski in 

distribucijski sistem, ki bi omogočal, da bi ta 

center lahko deloval v nekem smislu zadrug, v 

katerega bi bili vključeni tudi kmetje, ki doma 

nekaj pridelujejo in ustvarjajo blago za prodajo po 

standardih, ki  jih naj bi uveljavila blagovna 

znamka Zeleno zlato. Torej, kdor se bo drţal teh 

navodil  ali standardov in dobil certifikat, bo lahko 

prodajal svoje trţne viške preko tega 

distribucijskega centra. S tem bi ustvarjali nova 

delovna mesta doma na kmetiji, kar je v tej 

situaciji velike brezposelnosti še kako pomembno. 

Hkrati s tem pa se bo povečala tudi samooskrba 

prebivalcev s hrano, ki je tudi ena od strateških  

nalog in ciljev naše drţave in  Evrope nasploh. Ta 

projekt bom prihodnji teden predstavil tudi  

ţupanom  Spodnje Savinjske doline na območnem 

razvojnem svetu, kot enega izmed projektov, za 

katerega  naj bi v finančni perspektivi 2014-2020 

uspeli pridobiti evropska sredstva. Za sam start pa 

bomo poiskali domače vlagatelje, tudi banke, če se 

bo dalo z njimi kaj  pogovarjati, sicer pa bomo 

zadevo poskušali postopoma spravljati v 

ţivljenje.« 
 

Zbranim so nato spregovorili še  gostje. Vsi so 

poudarili dobro  sodelovanje z občino in izrekla 

čestitke za uspešno delo občine v minulem 

obdobju. Predstavili pa so tudi delovanje agencije, 

zbornice, ljudske univerze… ter aktivnosti, ki se 

oziroma se bodo odvijale v njihovih okvirjih ter v 

sodelovanju z lokalnimi skupnostmi in podjetniki. 

Poudarili pa so tudi, da je kljub krizi potrebno biti 

optimističen  in si, ne glede na  trenutne 

gospodarske in politične razmere, prizadevati ostati  

močan, odločen in razvojno  naravnan, saj je le to 

garancija, da bo znova posijalo sonce.  
 

Uradnemu delu je sledilo prijetno druţenje ob 

dobrotah in  kozarčku, razvili pa so se tudi številni 

medsebojni pogovori, ki so se nanašali na sedanji 

gospodarski in politični poloţaj.  

Darko Naraglav 

_____________________________________________________________________________ 

 

Resnica 
 

Kot jesenski kostanj, ves dišeč, 

kot španski bezeg pod tvojim oknom, 

kot prvi zvonček v mahu, 

si se razcvetela! 
 

Ostala si ista, kot zimski hladni val! 

Zakaj? 

Ljubil te je, morda še bolj kot sebe! 

Zavrnila si ga, a on je trpel - zaradi tebe! 

Zdaj ga ni več… 

Ljubila si ga…. 
 

TKSm   

 

Pač - ljubezen 
 

Slepo si drvela  v ljubezen! 

Kot da bi bila prava ljubezen 

si jadrala nad oblaki, 

tudi čutila nisi trdnih tal pod sabo! 
 

Čeprav si bila ob morju, 

nisi čutila čeri, ki te čakajo! 

Nisi vedela, da je ljubezen kot močvirje, 

ki te vsrka vase, korak za korakom 

z dnem, do dnem!! 

TKsm

 

 

Cici pohod s starimi starši 

Decembrske dni smo se  v vrtcu trudile pričarati 

pravljične in stopnjevati pričakovanje v še zanje 

dni pred boţičem. V sklopu zadnjega tedna pred 

boţičem smo pripravile tudi 4. cici pohod, ki pa je 

bil tematsko obarvan. Z otroki smo prebrale 

zgodbo o Mandiju (Weninger: Vesel boţič, 

Mandi), zgodbo o zajčku, ki je začutil dobroto 

prazničnih dni in hrano delil z lačnimi ţivalmi v 

gozdu. Njegova dobrota je segla tako globoko, da 

je izpraznil vso domačo shrambo. Začudeni in 

razumevajoči domači, so se zadovoljili s hrano, ki 

so jo, kljub zimi, našli. Niso bili lačni, a niso ţiveli 

brezskrbno ter v izobilju, Mandi pa je še vedno 
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kakšno drobtinico nesel ptičkom. Na boţični večer 

se je dobrota vrnila, kajti ţivali, ki jih  je Mandi 

nahranil, so druţini prinesle hrano. 
 

 
 

Starejšim oddelkom je pravljico prebrala ga. 

Praprotnik, ki se je kot babica udeleţila cici 

pohoda, na katerega so bili vabljeni dedki in 

babice. Seboj smo odnesli korenje, jabolka, 

semena, z njimi smo okrasili smrečico, ki je sluţila 

kot okras in hrana za lačne ţiveli. 
 

 
 

Mateja Jezernik, 

Vrtec Tabor 

_________________________________________ 
 

Muzikal Deček iz dţungle 
 

V petek, 14. 12. 2012, smo se učenci tretjega 

vzgojno-izobraţevalnega obdobja OŠ Vransko –

Tabor odpravili v Maribor na ogled predstave The 

Jungle Boy. Ob petih popoldne smo se usedli na 

avtobus in se odpeljali. Na avtobusu so se med 

učenci dogajale različne stvari – ljubezen … Na II. 

gimnazijo Maribor smo prispeli čez pribliţno eno 

uro. Šli smo v dvorano, ki je bila polna učencev in 

dijakov. Predstava je bila zelo zanimiva, saj smo 

nastopajoči izredno veliko peli in plesali. Trajala je 

dve uri, vmes smo imeli desetminutni odmor. 
 

Zgodba govori o sinu človeka, ki ga ţivali dţungle 

najdejo v čolnu, in ga vzamejo za svojega. Čez 

petnajst deţevnih obdobij se v njihov del dţungle 

vrne strašni tiger. V nevarnosti, da bi le-ta napadel 

trop ţivali in tudi Narayana, sina človeka, le-tega s 

panterjem pošljejo v človeško vas. Na poti tja se 

Narayan in panter spopadeta z mnogimi ovirami in 

se celo spreta. Na koncu Narayan, panter in panda 

prispejo v človeško vas, kjer Narayan ob deklici 

Chandri spozna občutek ljubezni. Tigra ljudje 

ulovijo in zaprejo v kletko, tako da ne more več 

nikomur škodovati. Na poroki Chandre in 

Narayana se spoznata ter spoprijateljita človeški in 

ţivalski rod. 
 

Po predstavi smo bili vsi zelo neučakani, saj smo 

vedeli, da gremo v McDonald's. Najedli smo se, da 

so nas trebuščki ţe skoraj boleli. Domov smo 

prispeli okrog desetih zvečer. Predstava nam je bila 

zelo všeč, zato smo si pri naših dveh mentoricah ţe 

kar »rezervirali« vstopnico za drugo leto. 
 

 
 

Brina Lencl, Zala Felicijan, 

7. razred OŠ Vransko-Tabor 

_________________________________________ 

 

Zima bela 
 

V  pozni jeseni zapade sneg. Prekrije polja, vrtove, 

strehe, travnike …. celo naravo. Pozimi se moraš 

toplo obleči. Na sebe natakneš: škornje, 

kombinezon, rokavice, šal in kapo. Na snegu se 

igram raznovrstne igre. Npr.: sankanje, smučanje, 

kotaljenje po snegu … 
 

Zimo imam rada, zato ker se lahko igraš 

raznovrstne igre in ker je tako zelo lepo bela. 

Ljudje pa se za zimo oblečejo in ne slečejo. 
 

Ema Govednik Lesjak, 4. c  

POŠ Tabor 

_________________________________________ 

 

Prošnja za finančno pomoč ob 

dobrodelnem koncertu  

za Veroniko in Nevo 
 

Ţivljenje je nepredvidljivo, včasih nas pahne v 

situacijo, iz katere sami le steţka najdemo izhod. 

Tako se je zgodilo tudi Veroniki in Nevi, ki sta ob 

hudih nesrečah utrpeli takšne poškodbe, da je 

potrebno dolgotrajno zdravljenje. Posameznik si v 
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takšni situaciji teţko pomaga sam, zavedamo pa se, 

da skupnimi močmi lahko naredimo marsikaj. 
  

Zato je s strani strokovnih delavk Vrtca Tabor 

prišla pobuda za organizacijo dobrodelnega 

koncerta. Če ţelite biti tudi vi del te zgodbe in 

dekletoma pomagati po svojih močeh ter tako 

jasno sporočiti, da znamo ljudje ob teţkih trenutkih 

stopiti skupaj in pomagati iskati boljše moţnosti za 

tiste, ki jim usoda ni naklonjena, bomo bliţe  

zastavljenemu cilju. 
 

Finančna sredstva lahko nakaţete na tekoči 

račun: SI56 0637 6010 0397 633.   

Ţe vnaprej se zahvaljujemo za vašo srčnost in 

pomoč. 

Nobena stvar ne naredi človeka 

srečnejšega kot njegovo lastno prepričanje, 

da je naredil najboljše, kar je mogel! 

(M. Pupin) 

 

Za vse ostale informacije se lahko obrnete na  vrtec 

Tabor, tel. št. 03 703 21 83, kontaktna oseba Nina 

Mak Lopan. 
 

 kolektiv vrtca Tabor in  

Majda Pikl, ravnateljica 

 

 

 
 

Kmetija Laznik vabi  

v soboto, 2. 2. 2013, od 9. ure dalje, da nas obiščete. 

Tudi tokrat vam nudimo: sveţe goveje in svinjsko meso ter ostale mesne izdelke. 
 

Vabljeni! 
 

Informacije: Adi, 041-543-396 

                                                                    Kmetija Laznik 

______________________________________________________________________ 

 

Preprečite centralizacijo 
 

Drţavni zbor  je 21. 11. 2012 sprejel novelo 

Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki zdruţuje 

devet regionalnih zavodov za zdravstveno 

varstvo (ZZV) in Inštitut za varovanje zdravja 

RS v dve nacionalni inštituciji. 
 

Ta rešitev ne rešuje temeljnih problemov na 

področju javnega zdravja in je le še ena 

centralizacija. Vse o tem je na spletni strani 

www.proticentralizaciji.si 

 

Vsi ZZV in večina strokovne javnosti je bila 

proti temu zakonu. Tudi regijske in lokalne 

oblasti v Sloveniji so izrazile nasprotovanje, 

sveti ţupanov JV Slovenije, S Primorske, 

Gorenjske in Koroške pa so sklepe o 

nasprotovanju poslale v DZ. 
 

Predlagatelji niso dovoljevali soočenja 

argumentov, zakon pa je bil sprejet zaradi 

močnega lobiranja in koalicije, pri čemer 

poudarjamo, da so bili mnogi koalicijski 

poslanci proti temu zakonu – morali so glasovati 

»za«, kar imenujem »dirigirana demokracija«. 

Ob tem pa se sprašujem o smiselnosti DZ, 

volitev itd. 
 

Ostala je skrajna, vedno neţelena, moţnost, to 

je, da preprečimo uveljavitev sprejetega zakona 

z referendumom. V predpisanem roku smo 

zbrali 2.500 podpisov volilcev, sedaj, od 3. 1. 

2013 do 6. 2. 2013 zbiramo 40 tisoč 

overovljenih podpisov za razpis referenduma. 
 

Borimo se za PRILOŢNOST, da področje 

javnega zdravja uredimo tako, kot misli večina 

strokovne javnosti in v okviru celovite reforme 

zdravstvenega sistema. 
 

V prvih dveh tednih smo zbrali le 1.700 

podpisov, kar močno zmanjšuje naše moţnosti 

za uspeh. Prosim vas torej, da pomagate zbrati 

40 tisoč podpisov, s čimer bo postala ta 

priloţnost realna. 
 

PREPREČITE CENTRALIZACIJO. 
 

Borimo se za samostojno regijsko inštitucijo, ki 

je VAŠA. 
 

Dušan Harlander, dr. med., 
direktor Zavoda za zdravstveno varstvo Novo mesto 

 

http://www.proticentralizaciji.si/
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Uveljavljanje olajšave za investicije v 

osnovno kmetijsko dejavnost 
 

Če ste v lanskem letu nabavljali kaj od spodaj 

naštetega, lahko uveljavljate olajšavo. 

Izpolnite obrazec (dvignete ga tudi v tajništvu  

Občine Tabor), priloţite račune in oddajte na 

DURS najkasneje  5. februarja 2013. 
 

Primeri za katere se lahko uveljavlja olajšava so 

npr. investicije v: 

 traktorje, pluge, brane,  

 mulčerje, valjarje, freze, 

 sejalnike, sadilnike, škropilnike , trosilnike, 

 kombajne, kosilnice, obračalnike za seno, 

nakladalce, 

 druge traktorske priključke, 

 sortirnike, luščilnike, robkalnike,  

 molzne stroje, hladilnike za mleko, cisterne, sode, 

 krmilnike in napajalnike ţivine v hlevih in na 

pašnikih, 

 motorne ţage, gozdne transporterje, hidravlična 

dvigala, vitle, 

 delovno orodje in drugo opremo, 

 gozdne vlake, ceste, namakalne naprave, 

akumulacije, 

 sadovnjake, vinograde, oljčnike, hmeljnike, 

gozdove in druge večletne nasade, 

 ţivino (plemensko in delovno), razen tiste, ki se 

pita, 

 druga osnovna sredstva v povezavi z osnovno 

kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnostjo. 
 
 

Za katera vlaganja olajšave ni moţno uveljavljati? 

 za nakup zemljišč, 

 za nakup ali gradnjo stavb (za stavbi se 

štejeta tudi silos in kozolec),  

 za nakup motornih vozil (razen traktorjev in 

druge kmetijske in gozdarske mehanizacije), 

 za vlaganje v neopredmetena dolgoročna 

sredstva (mlečne kvote, licence za uporabo 

računalniških programov, …). 
 

 

Kakšen je način priznavanja olajšave? 

Olajšava se priznava v višini 40 % investiranja, 

vendar največ do višine davčne osnove od 

dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne 

gozdarske dejavnosti. Olajšava se prizna zavezancu 

v sorazmernem deleţu, glede na skupno število 

zavezancev v kmečkem gospodinjstvu. 

Neizkoriščen del olajšave lahko zmanjšuje davčno 

osnovo še v naslednjih petih letih. Priznana olajšava 

zniţuje samo davčno osnovo od dohodka iz osnove 

kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti. 

 

Obrazec za vlaganje investicijskih olajšav v 

osnovno kmetijsko dejavnost lahko dvignete v 

tajništvu Občine Tabor. 

Več si lahko preberete na naslednji povezavi: 

www.durs.gov.si/si/aktualno/dohodnina_2012/ 
 

Maja Klemen Cokan 

_________________________________________ 

 

Varčevanje z energijo: 

razpis za subvencije 
 

Cene energentov so še vedno v porastu. V različnih 

medijih nas dobavitelji nekaterih energentov 

pozivajo naj se čim prej oskrbimo z energenti, če z 

njim lahko napravimo zalogo. Ker pa vsi te 

moţnosti nimamo, vas pozivam, da raje začnete 

razmišljati o zmanjševanju porabe energije, kar je 

dolgoročno smiselno in pri tem tudi lahko 

izkoristite spodbude, ki  jih nudi drţava preko 

razpisov. 
 

Drţava tudi v letošnjem letu, kot ţe nekaj let prej, 

daje določena sredstva za ukrepe na starejših eno ali 

dvostanovanjskih stavbah, katerih cilj je zmanjšanje 

porabe energije za ogrevanje in s tem zmanjšanje 

emisij prašnih delcev v ozračje. Ta sredstva občani 

koristijo kot kredite ali pa kot nepovratna sredstva. 
 

Razpis  za pridobitev tovrstnih nepovratnih sredstev 

je v veljavi ţe od januarja 2013, zajema pa ukrepe 

kot so:  

-  vgradnja solarnega ogrevalnega sistema, 

- vgradnja toplotne črpalke za pripravo sanitarne 

tople vode, 

- vgradnjo toplotne črpalke za centralno ogrevanje 

stanovanjske stavbe,  

-  vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso t,j, 

kotli na polena,sekance in pelete 

-  zamenjava zunanjega stavbnega pohištva 

-  izdelava toplotno izolacijske fasade 

-  namestitev toplotne izolacije v podstrehi 

-  vgradnja prezračevalnega sistema 

-  gradnja ali nakup nizkoenergijske in pasivne hiše. 
 

Kriteriji za posamezni ukrep so seveda različni, 

kakor je različna tudi višina nepovratnih sredstev 

(največ do 25% investicije). Osnovni pogoj za 

dodelitev nepovratne finančne spodbude je 

pravočasna in popolna vloga, katere sestavni  del  je  

obvezni  predračun. To pomeni, da za pridobitev 

nepovratnih sredstev zaprosite pred pričetkom del 

oz. ob odločitvi za posamezni ukrep, ne pa kasneje, 

ko so dela ţe izvedena. 
 

Da bo posamezen ukrep kvalitetno in strokovno 

izveden, kar je osnova za popolno vlogo, 

predlagam,  da se predhodno posvetujete z 

energetskim svetovalcem. Energetsko svetovanje je 

brezplačno, na voljo pa vam je energetski 

svetovalec v Energetsko svetovalni pisarni v Ţalcu, 

katera pokriva vse občine Spodnje Savinjske doline. 

Pisarna je odprta vsako sredo od 17. do 18. ure, 

smiselno pa  je predhodno najaviti  obisk v tajništvu 

http://www.durs.gov.si/si/aktualno/dohodnina_2012/
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občine na tel  03/713-64-40 ali pa se za nasvet 

dogovoriti kar z energetskim svetovalcem. 
 

Franc Šporn, 

energetski svetovalec 

___________________________________________ 
 

Najuspešnejši športniki Kickboxing 

zveze Slovenije za leto 2012 
 

Kickboxing zveza Slovenije je v petek, 28. 12. v 

ljubljanski restavraciji Atropola sklenila zelo uspešno 

leto, v katerem so njene članice in člani v seniorskih 

in mlajših selekcijah osvojili kar 26 kolajn na 

največjih tekmovanjih svetovne organizacije WAKO.  
 

Predsednik Kickboxing zveze Vladimir Sitar, ki je 

pozdravil vse zbrane v Ljubljani, je bil navdušen: 

»To je zgodovinski uspeh.« Za zvezo je odlična 

sezona, kjer so blesteli v mlajših in članskih 

kategorijah. Predstavniki zveze so veseli tudi, ker se 

v pozitivno smer odvijajo pogovori, da bi Kickboxing 

vendarle lahko postal olimpijska disciplina. 
 

Zveza je ob tej priloţnosti razglasila tudi najboljše v 

letu 2012, priznanja najboljšim pa sta podeljevala 

predsednik Vladimir Sitar in generalni sekretar Ivo 

Vodopivec.  
 

Športnik za izbor KickBoxing zveza Slovenije za leto 

2012: 
 

člani: Mitja Potočnik, Hwarang Maribor, 

članice: Sabina Bec, Sun Braslovče, 

mladinci: Jaka Hudales, Izola, 

mladinke: Urša Trdin, Maribor, 

starejši kadeti: Dejan Kociper, Ormoţ, 

starejše kadetinje: Teja Toplak, Celje, 

mlajši kadeti: Tadej Kolander, Zagorje, 

mlajše kadetinje: Tina Baloh, Zagorje. 

 

 
 

 
 

Glede na to, da sta oba najboljša člana 

Kickboxing Zveze Slovenije stanujoča v Občini 

Tabor, lahko mirno trdimo, da je Občina Tabor 

»najmočnejša« v Sloveniji! 
 

 
 

Vsem proglašenim najuspešnejšim športnikom 

še posebej pa Sabini Bec in Mitju Potočniku 

ţupan, Občinska uprava in gotovo tudi vse 

občanke ter občani iskreno čestitamo! 
 

 
 

Simon Jan 
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Povezanost človeka in rastlin 
 

Švicarski zdravnik in filozof narave Paracelsus 

(leta 1523 ali 1524 je celo preţivel nekaj časa v 

Idriji in na Ptuju) je ţe na začetku 16. stoletja o 

človeku govoril kot o nedeljivi telesno-psihični 

celoti. Zavračal je Hipokratov nauk o telesnih 

sokovih in je bolj cenil naravno zdravilstvo, ki išče 

moč za ozdravljenje v telesu. Zaradi drugačnih 

pogledov in napadov na tedaj priznane avtoritete v 

zdravilstvu so ga iz vseh krajev, v katerih je delal, 

kaj kmalu izgnali. Šele dosti časa po njegovi smrti 

so spoznali in priznali njegov pomen za razvoj 

medicine. 
 

Danes vemo, da je so bila Paracelsusova spoznanja 

zelo dragocena za medicino. Ena njegovih 

poglavitnih misli je ta, da je človek mikrokozmos v 

makrokozmosu. To pomeni, da je vse to, kar 

človeka obdaja v tej naravi, in tudi vse, kar ga 

obdaja širše, tako planeti kot zvezde stalnice, tudi v 

določenem odnosu do človeka. Človek je na nek 

način z vsem tem povezan. Vse, kar najdemo v 

naravi razširjeno v mineralnem, rastlinskem in 

ţivalskem svetu, je v nekem odnosu s človekom. 

Med številnimi Paracelsusovimi zapiski najdemo 

tudi naslednjo misel: »Opazoval sem vsa bitja 

narave ‒ minerale, rastline in ţivali ‒ in zdijo se mi 

kot črke, ki so razsute naokrog. Človek je v 

primerjavi s tem popolna beseda.« To torej 

pomeni, da kar je v naravi razširjeno kot 

posamezni deli, to je v človeku zdruţeno. 

Antropozofski zdravnik dr. Johannes Zwiauer 

pravi, da nam ta Paracelsusova slika omogoča, da 

razumemo, zakaj nek mineral, rastlina ali iz ţivali 

narejeno zdravilo človeka lahko pozdravi. 
 

Lahko pa razmišljamo tudi takole: stvari v naravi 

so torej visoko specializirane, medtem ko je človek 

univerzalno bitje. Človek se ne sme oblikovati v 

nobeno enostranskost, ki jo najdemo v naravi, ne 

sme postati mineral ali rastlina. Razvoj 

enostranskosti pri človeku vodi v bolezen. Ne sme 

postati ţival. Toda po drugi strani mora človek vse 

te moči, ki so v naravi izraţene kot enostranskosti, 

v sebi zdruţevati, jih harmonizirati, spraviti v 

ravnoteţje. Tako bi za bolezen lahko rekli, da se 

pojavi, ko človek izgubi univerzalnost, ko preide v 
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določeno enostranskost, ki jo kot univerzalno bitje 

ne more prenesti. To lahko vidimo pri vsaki 

bolezni. 
 

Če v tej smeri razmišljamo še naprej, ne moremo 

mimo slike Rudolfa Steinerja, kjer kaţe na 

povezave v zgradbi človeka in rastline. In sicer je 

tako pri človeku kot pri rastlini prepoznal 

tridelnost njunih teles. Gre za delitev na ţivčno-

čutilni sistem, ki ga pri človeku najdemo v glavi, 

pri rastlini pa v korenini, ritmični sistem, ki je 

najbolj dinamičen in se pri človeku nahaja v 

prsnem delu, pri rastlini pa v steblu in listih, ter 

sistem presnove in okončin oz. reprodukcije, ki se 

nahaja v spodnjem delu človeka oziroma v cvetu 

rastline. 
 

Tako kot glava predstavlja trd, togi del človeka, v 

katerem pa se nahaja središče zaznavanja in 

zavedanja, tako je pri rastlini običajno korenina 

tisti najbolj trden del, ki pa hkrati zaznava, kaj se 

dogaja v njeni okolici. Srednji del tako pri človeku 

kot pri rastlini zaznamuje ritmičnost (dihanje, 

cirkulacija krvi oziroma fotosinteza in pretok 

sokov). Spodnji del človekovega telesa je 

najmehkejši, v njem ‒ podobno kot v cvetu ‒ ne 

najdemo nobene kosti. Ta del skrbi za presnovo in  

razmnoţevanje. 
 

Da si bomo pomembnost teh povezav laţje 

predstavljali, si poglejmo preprost primer hrane za 

dojenčke. Vsi vemo, da je korenček odlična hrana 

za dojenčke. Če iščemo odgovor na vprašanje 

zakaj, ga lahko najdemo v zgornjih povezavah. Pri 

korenčku namreč uţivamo korenino, ki zelo dobro 

vpliva na razvoj človekovih čutil oziroma 

zaznavanja in hkrati pomaga pri utrjevanju lobanje. 
 

Mnogi izmed vas poznajo zdravilne učinke breze. 

Dr. Zwiauer to razlaga takole: breza ima to 

enostranskost, da mineralne snovi, ki jih dobi iz 

zemlje, takoj odlaga v svoje lubje. To vidimo v 

brezovih vejah, ki so zelo elastične, se ne lomijo. 

Iz brezovih vej lahko delamo metle, zato ker je 

breza vse mineralno, kar dela stvar trdo in krhko, 

odloţila v svoje lubje. Če imamo pred sabo 

človeka, ki ima skleroze najrazličnejših vrst, gre 

pri tem za enostranskost, da človek nima 

sposobnosti, da bi izločal mineralne snovi in je 

premočno preţet z mineralnim, s solmi. Če uporabi 

brezovo listje kot čaj ali eliksir, vzame vase sile, ki 

so sposobne, da ga osvobodijo teh mineralnih soli. 

Brezovi listi človekov organizem stimulirajo, da na 

poti diureze te soli izloči. Zdravilna sposobnost 

breze je torej v tem, da človeka stimulira, da sam 

zmore to, kar zna breza. Zato je smiselno, da v 

času, ko računamo na sklerozo, občasno pijemo čaj 

iz brezovih listov ali pa jemljemo brezov sirup. 
 

Če to razmišljanje razvijamo naprej, bomo 

ugotovili še vrsto drugih primerov, kako 

posamezni deli rastlin pomagajo pri odpravljanju 

enostranskosti, ki so nastale pri človeku. Poskusite 

in razmislite, s katerimi rastlinami se zdravite, ko 

vaš organizem ni več v ravnovesju in je prizadeto 

vaše dobro počutje ali celo zdravje. Ali s temi 

rastlinami zmanjšujete moč enostranskosti, ali 

krepite drugi pol, da doseţete ravnovesje? Takšna 

in podobna vprašanja so zelo pomembna za naše 

zdravje, saj nas nemoč sodobnih zdravnikov pred 

vrsto zelo različnih bolezni, ki pestijo sodobnega 

človeka, pelje k zaključkom, da univerzalnega 

recepta za zdravje ljudi ni, temveč ima vsak od nas 

svoj lasten recept, kaj in kako uporabiti, da spet 

vzpostavi ravnovesje v sebi.  
 

Majda Temnik, 

Ajda Štajerska 

_________________________________________ 

 

Bog je v vsakem izmed nas 
 

Dragi prijatelji… 

…Energija je povsod. Je neuničljiva. Nikoli ne 

izgine. Samo spreminja obliko. Energija je kamen, 

ptica, voda, drevo, zrak, ... energija so naša čustva, 

misli, besede, zavest. Energija smo mi! 

 

Enostavno ne najdemo besed, ki bi lahko izrazile 

vso hvaleţnost in pozitivne občutke, ki smo jih 

doţiveli v torek, 18. decembra, ko smo se zbrali na 

predavanju gospoda Toma Brumca v tolikšnem 

številu … In smo jih še deleţni!  
 

Vsak od nas je pridobil toliko informacij in 

napotkov za sprejemanje sebe, soljudi in dogodkov 

v ţivljenju.  
 

In vsak od nas je naredil nekaj pozitivnega in je 

verjel v najvišje dobro… Predvsem za našo Nevo. 

HVALA VAM za vašo podporo.   
 

HVALA gospodu Tomu za tako izčrpno 

predavanje, za katero smo prepričani, da se je 

dotaknilo marsikoga.  
 

HVALA, ker se je odrekel honorarju in vse vaše 

prispevke (2.653,70€) namenil za Nevino 

okrevanje.  
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HVALA gospe Damijani Lukman in njeni druţini, 

ker širijo neverjetno pozitivno energijo z dobrimi 

dejanji in nesebično pomočjo.  

HVALA!! 
 

Verjemite, da smo z molitvijo in z usmerjanjem 

naših misli dali Nevi ogromno energije in moči!!! 

Vedite, da vam je tudi ona zelo hvaleţna. 
 

HVALA, ker ste si vzeli čas in HVALA, KER STE 

Z NJO!!  

 

Resnično je najlepši občutek, ko naredimo nekaj 

dobrega zase in za druge… Potrudimo se, 

zahvaljujmo se za vsak dan, oddajajmo samo 

pozitivne vibracije in dosegli bomo največjo srečo 

in notranji mir. 

druţina Goropevšek  
 

 

 

 

Obvestilo upokojencem 
 

Društvo upokojencev Tabor obvešča vse člane, da 

se bo  članarina za leto 2013,  ki je  ostala na 

ravni preteklega leta, to je 6 €, pobirala v prostoru 

društvene pisarne, prvo in drugo nedeljo v 

februarju, to je 3. in 10. februarja 2013, od  8. do 

11. ure.  
 

Prav tako se bo pobirala tudi članarina za 

Vzajemno samopomoč, ki  znaša 10€.  
 

Vabljeni vsi zvesti člani DU Tabor, ter prisrčna 

dobrodošlica novim članom.  
                                                                                 

Društvo upokojencev Tabor 

_________________________________________ 
 

Tradicionalna nogometna tekma  
 

Prvi dan v koledarskem letu 2013, se je na 

popularnem nogometnem igrišču »Razgan« v 

Ojstriški vasi odigrala tradicionalna novoletna 

nogometna tekma za prestiţ, stari : mladi. 
 

Tekmo so s 3:2 dobili starejši po strelih z bele 

točke, regularni del tekme se je končal z izidom 

1:1. Tekmo, v kateri ni manjkalo dobrih akcij, 

izvrstnih obramb obeh vratarjev, Vojka Vraniča pri 

starejših in Mitja Vrenka pri mlajših, je z 

odločilnim strelom z bele točke odločil legendarni 

veteran Viktor Urankar. Po tekmi je sledila 

zakuska v gasilskem domu v Ojstriški vasi. 
 

 
 

Športno društvo Partizan Tabor 

 

Košarkarski turnir trojk 2012 
 

Ţe kot stalnica v decembru je košarkarski turnir, ki 

je letos 14. zapovrstjo. V prazničnem vzdušju in 

sproščenem razpoloţenju, s kančkom 

tekmovalnosti, se zberejo ekipe večinoma iz 

domačega okolja in tudi iz drugih občin. Letos je 

bilo nekaj manj ekip kot druga leta, so se pa lahko 

pomerile vse med seboj, tako da je bil na koncu 

tekmovanja še najbolj realen vrstni red. 
 

Letošnji zmagovalec turnirja je ŠD Partizan 

Tabor, ki je izstopal po kakovosti. Preostale ekipe 

so bile dokaj izenačene. Drugo mesto si je priigrala 

ekipa Abraham plus in tretje Šotori Stori Boys, 

sledijo Gamsi in ŠD Partizan Tabor II. 
 

 
 

Vsem ekipam zahvala za udeleţbo ter vabljeni na 

naslednje tekmovanje. 
 

Športno društvo Partizan Tabor 

_________________________________________ 

 

Pevsko društvo Tabor delovno  

pred in po novem letu 
 

Dolgo napovedovani konec sveta je prišel in minil 

precej bolj mirno kot kakšni drugi pretresi v naši 

mali deţeli, zato smo pevke in pevci Pevskega 

društva Tabor v soboto, 22. decembra 2012, lahko 

izvedli ţe precej let tradicionalni praznični koncert.  
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Tokrat smo ga obarvali bolj ljudsko in tako v 

izboru pesmi kot tudi tekstu posegli v zakladnico 

slovenskega izročila: »Kolk tavţent noči / nisem 

zatisnil oči / zavoljo tiste reči / k pod kiklo čepi!« 

Tudi ţenski zbor našega društva se je zopet 

izkazal, kot gostje pa so letos nastopili Mladinski 

zbor Osnovne šole Vransko-Tabor, šolska drţavna 

prvaka plesni par Larisa Peklar in Tomaţ Vadlan 

ter učenci v predstavi Boţična čarovnica. 

Poslušalke in poslušalci so se po dveh urah 

odpravili domov, mi pa smo si privoščili še naš 

»zaključek leta«. 
 

Ta zaključek pa ni pomenil, da je leta res konec - 

ţe naslednji dan smo v druţbi narodno-zabavnih 

ansamblov nastopili na boţično-novoletnem 

koncertu v Športni dvorani v Braslovčah.  
 

Sezona se nadaljuje in takoj v začetku januarja smo 

se odpravili na intenzivno pevsko vajo. V Fiesi 

smo v zelo delovnem vikendu naštudirali precej 

novega programa, ki ga boste imeli priloţnost 

slišati na našem letnem koncertu, s krstom uradno 

sprejeli v zbor nove pevke in pevce – in se veseli 

in utrujeni pripeljali domov v čisto pravo zimo. 
  

 
 

Pevsko društvo Tabor 

 
 

 
 

 

 

Likovna sekcija Mavrica,  

KD Ivan Cankar Tabor 

 

vabi ljubitelje fotografije vseh generacij na 

 

ZAČETNI FOTOGRAFSKI TEČAJ 

Z MIRANOM OROŢIMOM. 
 

Prvo srečanje bo v 

sredo, 6. februarja 2013, ob 19. uri 

v društvenih prostorih Doma krajanov Tabor. 

 

Seboj prinesite svoj fotoaparat in dve fotografiji. 

 

 

Prijave in dodatne informacije do 4. februarja  

na telefon 041 626 564 (Janko Lukman). 
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VABLJENI NA AKTIVNOSTI V SONČNEM CENTRU  (februar – maj 2013)   

 PONEDELJEK ČETRTEK PETEK 

8:00- 8:30  

 

MEDITACIJA **** 

9:00 -10:30 JOGA 50 + 
www.daryoga.si 

 DARYOGA 

11:00- 11:30 
DELAMO, PIJEMO 
SADNO-ZELENJAVNE 
SOKOVE* 

GABRIELOVA METODA HUJŠANJA ***** 

17:00-17:30 

PRAVLJIČNA JOGA ZA 
OTROKE OD 3-15 LET z 
osnovami angleščine ** 
ANGLEŠČINA ZA 
ODRASLE *** 

od 16:30 – 17:30 
POSLOVNE DELAVNICE Z 
GOSTI 
www.poslovnimodeli.si 

od 16:15 – 17:45 
ANGLEŠČINA ZA ZABAVO 
od 5 RAZREDA OŠ DALJE  
www.englishforfun.eu 

18:00-19:30 JOGA ZAČETNI I DARYOGA I/ II 
IZMENJAVA IZKUŠENJ PRI PRIDELAVI IN 
PRODAJI ZDRAVE LOKALNE HRANE 
****** 

20:00-21:30 JOGA ZAČETNI II DARYOGA III/IV  

VSI PROGRAMI, OZNAČENI Z ZVEZDICO, SO BREZPLAČNI! 
* DELAMO, PIJEMO SADNO-ZELENJAVNE SOKOVE – vsak prvi ponedeljek v mesecu 
** PRAVLJIČNA JOGA ZA OTROKE OD 3-10 LET z osnovami angleščine - vsak  drugi ponedeljek v mesecu, gradivo tudi brezplačno** 
***ANGLEŠČINA ZA ODRASLE –  vsak tretji  ponedeljek v mesecu, gradivo tudi brezplačno 
**** MEDITACIJA – vsak tretji petek  v mesecu 
***** GABRIELOVA METODA HUJŠANJA  - vsak četrti petek v mesecu 
******Izmenjava izkušenj pri pridelavi in prodaji zdrave lokalne hrane (savinjski sivček, konoplja, zelenjava, sadje) z gosti – vsak tretji petek v 
mesecu 
 
Brezplačne programe financira Inštitut Libera, vabljeni k prijavi (040 842 771 - izvedba bo ob vsaj 5 udeležencih, možnost menjave termina) 

VPIS V SPOMLADANSKI SEMESTER  NA TEL.: 040 842 771 

Ponedeljek, 28. januar 2013 in 4. februar 2013 
-uvodna brezplačna vadba joge ob 9:00  in 18:00  

 
PETEK, 25. januar 2013 in 1. februar 2013 

-uvodni brezplačni uri ANGLEŠČINE ZA ZABAVO ob 16:15  

 
 
 
 

ob vpisu v 4- mesečni tečaj joge  podarimo  knjigo Predpisi s področja 

ekološkega kmetijstva z uvodnimi pojasnili v vrednosti 58,00 EUR  

 

LOKACIJA:  
 Ojstriška vas 41, 3304 TABOR  (pri gasilskem domu)

 

 

 

http://www.gvzalozba.si/si/knjigarna/pravne-knjige/pravna-literatura/predpisi-s-podrocja-ekoloskega-kmetijstva/
http://www.gvzalozba.si/si/knjigarna/pravne-knjige/pravna-literatura/predpisi-s-podrocja-ekoloskega-kmetijstva/
http://www.gvzalozba.si/si/knjigarna/pravne-knjige/pravna-literatura/predpisi-s-podrocja-ekoloskega-kmetijstva/
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________________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Vabimo 
 

vas na predavanje z naslovom 
 

OTROŠTVO IN VULGARNI KAPITALIZEM. 
 

Otroci so danes res hitreje v puberteti kot kdajkoli prej, nekatere deklice imajo 

menstruacijo že pri devetih letih, v prvem razredu jih mnogo že bere in piše, diploma 

pa ne zagotavlja več službe, kot jo je še pred nekaj leti. 
 

Predaval bo  
 

mag. BOŠTJAN ŠTRAJHAR. 
 

Predavanje bo v sejni sobi Občine Tabor 

v torek, 5. februarja 2013, ob 19. uri. 
 

Dodatne informacije: Damijana Lukman, 031 328 990. 

                                                                         Vstop prost, vabljeni! 

 
 

Pevsko društvo Tabor                   

 

 

         VABI NA PRAZNOVANJE SLOVENSKEGA 

              KULTURNEGA PRAZNIKA 

       v četrtek, 7. februarja 2013, ob 19. uri, 
                                              

                            v Domu krajanov Tabor.  
 

Vljudno vabljeni 
 

 
                

              Vse otroke vabimo na  

               OTROŠKO MAŠKARADO, 
  

                  ki bo v nedeljo, 10. februarja 2013, 

                     od 15. do 16. ure, 

                  v Domu krajanov Tabor. 
 

                                           Pustni pozdrav! 

 
                                       Turistično društvo Tabor 
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AJDA ŠTAJERSKA 

 

 
 

OBČINA TABOR 
 

 

 

V   A   B   I   T   A 

na predavanje z naslovom 

 

ZELIŠČA TER TRODELNOST RASTLIN IN ČLOVEKA 

 

Predavala bo 

ga. MAJDA TEMNIK, 

v sejni sobi Občine Tabor 

v torek, 12. februarja 2013, ob 19. uri. 
 

Predavanje financira Občina Tabor. 

Predavanje priporoča tudi Kmetijsko svetovalna sluţba Ţalec.  

 
 

 

 
 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

AJDA ŠTAJERSKA 

 

 
 

OBČINA TABOR 
 

 

 

V   A   B   I   T   A 

 

na predavanje z naslovom 

 

KOZMIČNI RITMI IN SETVENI KOLEDAR 

 

Predavala bo 

ga. META VRHUNC, 

v Domu krajanov Tabor 

v soboto, 23. februarja 2013, ob 10. uri. 

 

Predavanje financira Občina Tabor. 
 

Predavanje priporoča tudi Kmetijsko svetovalna sluţba Ţalec.  
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Prireditve v februarju 2013 
 

 

torek, 5. februar, ob 19. uri 

predavanje mag. Boštjana Štrajharja: 

OTROŠTVO IN VULGARNI KAPITALIZEM 

sejna soba Občine Tabor 

(Damijana Lukman, 031 328 990) 

 
četrtek, 7. februar, ob 19. uri 

PROSLAVA OB SLOVENSKEM 

KULTURNEM PRAZNIKU 

Dom krajanov Tabor 

(Pevsko društvo Tabor,  031 872 814) 

 
sobota, 9. februar, ob 20. uri 

VALENTINOV PLES 

Dom krajanov Tabor 

(Društvo podeţelske mladine Tabor, 031 437 715) 

 
nedelja, 10. februar, ob 15. uri 

OTROŠKA MAŠKARADA 

Dom krajanov Tabor 

(Turistično društvo Tabor, 041 515 988) 

 
torek, 12. februar, 9. uri 

NEPOSREDNA PLAČILA 2013 IN OSNOVNO IZOBRAŢEVANJE  

IZ NAVZKRIŢNE SKLADNOSTI 

sejna soba Občine Tabor 

(KGZ Celje, Izpostava Ţalec, 03 710 17 80) 

 
torek, 12. februar, ob 19. uri 

predavanje Majde Temnik: 

ZELIŠČA IN TRIDELNOST RASTLIN IN ČLOVEKA 

sejna soba Občine Tabor 

(Damijana Lukman, 031 328 990) 

 
sobota, 23. februar, ob 10. uri 

predavanje Mete Vrhunc: 

KOZMIČNI RITMI IN SETVENI KOLEDAR 

Dom krajanov Tabor 

(Damijana Lukman, 031 328 990) 

 
nedelja, 24. februar, ob 8. uri 

KMEČKA TRŢNICA 

na parkirišču ţupnijske stavbe 

(Čebelarsko društvo Tabor, 031 766 533) 

 
 

 

Sreča je dišava, ki je ne moreš politi po drugih, ne da bi pri tem poškropil tudi sebe ... (ljudski pregovor) 
 

Novice izpod Krvavice so informativna tiskovina Občine Tabor. Naklada: 500 izvodov - BREZPLAČNO. 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. 


