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 informator 
OBČINE TABOR 

 
št. 1/V                                                             januar 2007 

 

Smo še milijonarji? 
 

Proračun za leto 2007 prvič pripravljamo v evrih in 
tako kot vsak posameznik imamo tudi pripravljalci 
proračuna kar malce težav pri ocenjevanju 
prihodkov in odhodkov za letošnje leto. Z novim 
zakonom o financiranju občin je tudi naš občinski 
proračun pridobil in predvideni znesek primerne 
porabe (znesek potreben za izvrševanje vseh 
pristojnosti lokalne skupnosti) za leto znaša 
828.065 EUR. Po primerni porabi še torej nismo 
milijonarji, z različnimi dodatnimi aktivnostmi pa 
to lahko postanemo. To lahko dosežemo s 
prijavljanjem na različne razpise ter gospodarno 
odprodajo občinskega premoženja. Prav na teh 
dveh področjih bo leto 2007 zelo aktivno. Seveda 
pa za uspešno prijavljanje potrebujemo ustrezne 
projekte, iz naslova prodaje občinskega 
premoženja pa najprej premoženje moraš imeti in 
to takšnega, ki ga ne potrebuješ za opravljanje 
svoje osnovne dejavnosti, pa še atraktivno 
ponudbo moraš oblikovati. Kaj vse od tega smo 
sposobni napraviti v letu 2007 je prikazano v 
predlogu proračuna za leto 2007, ki ga bo Občinski 
svet prvič obravnaval na seji v začetku februarja. 
Proračun je pripravljen ambiciozno pa vendar v 
povsem realnih okvirih zmožnosti realizacije. 
Pogumno načrtujemo poldrugi milijon evrov težak 
proračun, kar nas torej uvršča med občine 
milijonarje. Pričakujem, da bo predlog proračuna 
potrjen za drugo branje in sprejem v mesecu 
marcu. Na odhodkovni strani bo ponovno največji 
delež (38,5%) odpadel na šolo in vrtec, ki ju še 
zadnjikrat bremeni pretekla velika investicija. S 
16% sledijo stroški vlaganj ter vzdrževanja v 
cestno infrastrukturo, na prostorsko načrtovanje pa 
bo odpadlo kar 10,7%. Našteta struktura odhodkov 
kaže na razvojno usmerjen proračun, ki po mojem 
mnenju in upam, da ga bodo tako razumeli tudi 
člani občinskega sveta, lahko uspešno zaključi 
preteklo investicijsko obdobje ter uravna javne 
finance tako, da bomo tudi v prihodnosti sposobni 
z dodatnimi viri sfinancirati projekte, ki so 
pomembni za razvoj naše občine. Čeprav je potreb 
veliko na različnih področjih je očiten poudarek na 

prostorskem načrtovanju. Smo namreč krepko v 
projektu spremembe prostorskih načrtov, ki bodo 
kar vidno spremenili podobo rabe zemljišč v naši 
občini. Čeprav je izkoriščenost zazidljivosti še na 
relativno nizki stopnji, sem prepričan, da bo že 
letošnja pomlad odprla kar nekaj novih gradbišč 
zasebne pozidave, novi prostorski načrti pa naj bi 
prinesli tudi precejšnjo površino za poslovne 
namene, kar je tudi v regionalnem razvojnem 
programu za Savinjsko regijo v letih 2007-2013. 
Vse pobude prostorskih sprememb, ki ste jih podali 
občani že kakšno leto nazaj, so že obravnavane na 
nivoju občinskega urbanizma in bodo prikazane na 
30 dnevni javni razgrnitvi v obdobju april-maj 
2007. Do zamude je prišlo zato, ker je v teku 
sprememba prostorske zakonodaje, vendar 
dokončnih zakonskih rešitev ne moremo več 
čakati, zato smo delo nadaljevali po obstoječi 
zakonodaji, novo zakonodajo pa bomo vključili 
šele v naslednjih spremembah prostorskih načrtov, 
čez približno štiri leta. Pričakujem, da bo večina 
predlogov, ki omogoča popolnitev obstoječih 
naselij, potrjena v smislu predlaganih sprememb, 
vsekakor pa ne bodo potrjeni predlogi razpršene 
gradnje, saj je to v nasprotju s strategijo 
prostorskega razvoja države. Zadnjo besedo bosta 
seveda imeli kmetijsko ministrstvo ter ministrstvo 
za okolje in prostor. Celotna dinamika izvajanja 
projekta je takšna, da bi občinski svet morda nove 
prostorske načrte lahko potrdil v prvih jesenskih 
mesecih. V letošnjem letu pa bo verjetno prišlo do 
začasnega zastoja pri gradnji kanalizacije, kajti za 
pridobitev nepovratnih sredstev iz strukturnih 
skladov in državnega proračuna potrebujemo 
izdelane projekte za celotni primarni vod in 
centralno čistilno napravo. Žal so projektanti na 
tem področju močno zatajili, kar nas je primoralo 
celo k menjavi projektantov, vendar sistem javnega 
naročanja ne omogoča dovolj hitrih akcij. Precej 
nejasnosti je še tudi pri okoljskih dajatvah, ki se ne 
stekajo več v občinski proračun, temveč direktno v 
državnega. 
 
Naj zaključim z željo umirjene zime in manj vetra, 
da bodo zastave ob bližnjem kulturnem prazniku 
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mirno plapolale. Z izobešenimi zastavami 
pokažimo, da spoštujemo državo in naše velike 
može, ki so slovenstvo umestili med evropske 
narode že pred več stoletji. Hkrati pa vam, 
spoštovane občanke in občani, iskreno čestitam ob  
 

kulturnem prazniku in vas vabim, da ga skupaj  
počastimo v sredo, 7.2. 2007 , v našem kulturnem 
hramu. 
 

Vilko Jazbinšek, župan 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Na podlagi odloka o istovetnostnih simbolih 
Občine Tabor (Uradni list RS, št. 64/00 in 15/05 na 
osnovi 5. člena statuta), Občina Tabor  
 

razpisuje zbiranje predlogov 
prejemnikov priznanj Občine Tabor 

 
Kriteriji 
 
Občani posamezniki oz. skupina občanov lahko 
predlaga posameznika ali skupino po naslednjih 
kriterijih: 
 
1. »Častni občan« oz. »Častna občanka« ima 
pomen priznanja za življenjsko delo posameznika. 
Priznanje »Častni občan« oz. »Častna občanka« je 
najvišje častno priznanje Občine Tabor, ki se 
podeljuje posameznikom oz. posameznicam (v 
nadaljevanju: posameznik) za njihovo življenjsko 
vlogo v razvoju, ugledu in uveljavitvi Občine 
Tabor. Življenjska vloga posameznika, ki prejme 
to najvišje občinsko priznanje, je  vezana na 
izjemne osebno-spominsko trajnostne dosežke na 
področjih kulture, prosvete, znanosti,  
gospodarstva, športa in rekreacije, naravovarstva, 
humanitarnih dejavnosti ter na vseh tistih 
področjih, kjer se dosežek posameznika lahko 
izkazuje z namenom podeljevanja najvišjega 
občinskega priznanja. 
 
Priznanje »Častni občan« oz. »Častna občanka« se 
lahko podeli občanu oziroma prebivalcu Občine 
Tabor ali od drugod, vendar največ en primer na 
leto. 
 
Imenovano najvišje priznanje obsega LISTINO v 
velikosti F=(najmanj) A3 v mapi, KOVINSKI 
GRB OBČINE TABOR v šatulji ter KOVINSKO 
PRIPONKO, na kateri je poleg odtisnjenega 
občinskega grba še naziv priznanja »Častni občan« 
oz. »Častna občanka« ter ime in priimek dobitnika 
tega častnega naziva. Vsi predmeti tega priznanja 
morajo vsebovati izključno barve in elemente, ki 
so značilni za istovetnostne simbole Občine Tabor. 
 

2. »Priznanje Občine Tabor« ima pomen 
priznanja za dosežke v zadnjem letu in preteklem 
obdobju. 
 
Priznanje »Priznanje Občine Tabor« je po rangu 
drugo najvišje občinsko priznanje. To priznanje se 
podeljuje posameznikom ali skupinam oziroma 
organizacijam, ki so dosegle velike uspehe in 
dosežke v zadnjem letu ali preteklem obdobju na 
različnih področjih življenja in bivanja v Občini 
Tabor. S temi dejanji so utrdili medsebojno 
razumevanje in vplivali na splošen razvoj, blaginjo 
in ugled Občine Tabor. 
 
Priznanje »Priznanje Občine Tabor« se podeljuje 
izjemoma največ v treh primerih letno, občanom in 
prebivalcem oziroma organizacijam iz Občine 
Tabor ali od drugod. 
 
Imenovano drugo najvišje priznanje obsega 
LISTINO v velikosti F=(najmanj) A3 v mapi, 
KOVINSKI GRB OBČINE TABOR v šatulji ter 
KOVINSKO PRIPONKO, na kateri je poleg 
odtisnjenega občinskega grba še naziv priznanja ter 
ime in priimek oz. naziv dobitnika tega častnega 
naziva. Vsi predmeti tega priznanja morajo 
vsebovati izključno barve in elemente, ki so 
značilni za istovetnostne simbole Občine Tabor. 
 
3. »Plaketa Občine Tabor« ima pomen priznanja 
za pomembne enkratne dosežke na različnih 
področjih ustvarjalnosti ali panogah v zadnjem letu 
ali preteklem obdobju. 
 
Tretje najvišje občinsko priznanje predstavlja 
»Zlata plaketa Občine Tabor, »Srebrna plaketa 
Občine Tabor« ali »Bronasta plaketa Občine 
Tabor«, ki se podeljujejo glede na rangiranje 
dosežkov v smislu olimpijskega zaporedja 
žlahtnosti odličja. To priznanje je namenjeno 
posameznikom, skupinam ali organizacijam, ki so 
v zadnjem letu in krajšem preteklem obdobju 
dosegli na različnih področjih in panogah uspehe, 
ki imajo značaj ponovljivosti in stopnjevanja in 
priznanje plakete omogoča nagrajevanje preteklih 
uspehov in vzpodbudo za bodočnost.  
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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. 
 
 

Predložitev vloge 
 
Predlogi se pošljejo ali osebno dostavijo na 
Občino Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor, v zaprti 
kuverti s pripisom »OBČINSKA 
PRIZNANJA«. Zadnji rok je do 15. marca 
2007 do 12. ure. 
Predloge, ki bodo prispeli po navedenem 
datumu, bomo zavrnili. 
 

Občinska uprava 
_____________________________________ 

 
Zimska služba – izplačila v letu 2007 

 
Izvajalcem zimske službe sporočamo, da bo 
zaradi zelo mile zime, ki nam je šele v zadnjih 
dneh januarja namenila nekaj snega, izplačilo 
storitev izvedeno samo ob koncu sezone. 
 
Mislimo, da je to razumljivo, saj je praktično 
pol sezone za nami – snega pa v tem času 
skoraj nismo videli. Tega se najbolj veseli 
občinski proračun, v katerem se bo, tako vsaj 
upamo, prihranil kakšen evro, ki pa ga bomo, 
kot ste bili že predhodno seznanjeni, namenili 
za sofinanciranje opreme za izvajanje zimske 
službe za višinske predele. 
 
Je pa z zimo narejeno tako, če ne pomiga z 
glavo, udari z repom. Upajmo, da letošnja 
zima le ne bo imela predolgi rep, ki bi segel tja 
v pomladanske mesece. 
 

Vid Poznič
________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Eko aktivnosti                 
Prazniki so mimo in pričelo se je novo leto. To je čas, v katerem se veliko ljudi 
odloči za nove korake v svojem življenju. Naša odločitev pa je enaka, le še bolj 
odločna: borili se bomo za čisto naravo in naredili vse kar je v naših močeh, da je 
ne bomo po nepotrebnem onesnaževali in obremenjevali naravnih virov. 
 
V tem mesecu smo posebno pozornost namenili elektriki in vodi. Izdelali smo znake, ki nas 
opozarjajo, da moramo tako z elektriko kot vodo ravnati varno. Namestili smo jih v razrede, po 
hodniku in toaletne prostore. 
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In še nekaj koristnih nasvetov za vsak dan: 

• izberite varčne žarnice, ki so 75% bolj učinkovite, 
• izključite elektronske naprave, če jih ne uporabljate, saj tudi v “stand by” načinu delovanja 

porabljajo elektriko: 
televizijski sprejemnik video rekorder glasbeni stolp računalnik 

1 do 13 W 5 do 19 W 0 do 12 W 1 do 3 W 

• perite pri nižjih temperaturah – to je bolje za okolje. 

                       Mateja Todorovski, koordinatorica

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Občinska knjižnica Tabor 
Občinska knjižnica vas vabi, da si v februarju, v 
okviru prireditev v počastitev kulturnega praznika 
in prve obletnice otvoritve knjižnice, ogledate 
razstavo fotografij z otvoritve knjižnice. Hkrati vas 
vabimo na ogled razstave knjižnih darov, fotografij 
in drugega gradiva, ki nam jih je podarila družina 
Kosu-Cukala. 
 
Obe razstavi si bo mogoče ogledati v prostorih 
Občinske knjižnice. Otvoritev bo 8. februarja 
2007, na kulturni praznik v času odprtosti 
knjižnice. 

Uroš 
_____________________________________ 

 
Moja harmonika 

 
Pred dobrim letom je izpod mojih rok nastala prva 
harmonika, na katero sem bil zelo ponosen. Same 
zamisli o izdelavi lastne harmonike so nastajale že 
dlje časa, še ko je bil moj oče Drago Hribernik živ 
in sva skupaj snovala ideje o harmoniki, ki bi jo 
sama naredila. V naši družini smo vsi muzikantje – 
sestra, brat, jaz in prav tako pokojni oče, zato 
imamo veselje do igranja harmonike vsi v krvi, 
prav tako pa tudi talent, ki nam je omogočil, da 

smo se sami naučili igranja na ta žlahten 
inštrument. 
 

 Po številnih pogovorih z očetom v delavnici sva 
sklenila, da se bova vendarle lotila izdelave vsak 
svoje harmonike in zato sva sprva vedela le midva. 
Na začetku sva si za pomoč razstavila neko staro 
harmoniko, ki je bila pri hiši, da sva videla, kako je 
v notranjosti sploh sestavljena, nato pa sva začela 
izdelovati vsak svoj inštrument. Ko sta bili obe 
harmoniki skoraj končani, sva z očetom skupaj 
zaigrala. V tem času je oče že hudo zbolel, a je še 
vedno vztrajal pri svoji harmoniki, da bi izpolnil še 
zadnje detajle. Ko je zaključil z delom, je, žal, 
umrl. Meni je ostala njegova dediščina, da sem 
nadaljeval z izdelavo že druge harmonike, nato 
tretje in sedaj že četrte. Vem, da bi bil oče na to 
zelo ponosen, vse to pa mi uspeva ob podpori 
prijateljev in družine, ker vedo, da me to delo zelo 
veseli.  
 

Za izdelavo harmonike je potrebno mnogo časa, 
truda, potrpljenja in zato za gotov inštrument 
potrebujem v povprečju nekaj več kot mesec dni.   
 

S tem delom bom nadaljeval še naprej in če ima 
kdo željo igrati harmoniko, pa je še nima, mu jo z 

              
 

ZAPRI    PIPO! 
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veseljem izdelam. Naredim tako navadne 

 
 
harmonike, kot tudi tiste manjše velikosti, za 
najmlajše muzikante, ki šele spoznavajo prve takte 
tega inštrumenta in je mogoče navadna harmonika 
za njih še prevelika. 

                                                                                                   
Damjan Hribernik 

_____________________________________ 
 

Vabilo na izdelovanje ročnih del 
 

Po  pogovoru z nekaterimi krajani sem se odločila, 
da vas povabim na srečanja v prostorih gasilskega 
doma v Ojstriški vasi. Srečevale bi se ob torkih od 
19. ure naprej, in sicer na delavnicah ročnih del. 
 

Vsaka naj s sabo prinese svoje pletenje ali šivanje, 
kvačkanje… ter veliko dobre volje. Gasilski dom 
bo, po dogovoru s predsednikom  Gregorjem 
Basletom, ogrevan. 
ovoru 

 
Vse, ki vas ročna dela veselijo, vabim na prijetno 
druženje. Vabljena so tudi dekleta, ki bi se rade 

naučile ročnih spretnosti. Ustvarjale bomo po 
dogovoru in zanimanju. 

Hermina Zorenč 
_________________________________________ 

 
Ponovoletno  srečanje župana s 

podjetniki in kmeti 
 

Srečanje taborskih kmetov in podjetnikov z 
županom je postalo že tradicionalno. Letos se je 
srečanja v četrtek, 11. januarja, v sejni sobi Občine 
Tabor udeležilo okoli petdeset kmetov in 
podjetnikov.  
 
Uvodoma je zapela dve pesmi Alenka Lesjak, 
podjetnica iz Tabora, ob glasbeni spremljavi Blaža 
Lesjaka ter Gašperja Jazbinška.  
 
Župan Vilko Jazbinšek, je na kratko orisal 
delovanje občine v minulem letu, hkrati pa tudi 
občinsko strategijo na področju podjetništva, saj so 
tudi kmetje v nekem smislu podjetniki, ki so 
izpostavljeni tržnim zakonitostim. V regionalnem 
razvojnem programu Savinjske regije je tudi 
izgradnja poslovne cone v Taboru, o čemer je 
govoril pomočnik direktorja Regionalne razvojne 
agencije Celje, g. Jože Lorbek, dobro počutje in 
primerne poslovne rezultate v našem okolju pa je 
poudaril direktor PE Pošte Celje, g. Štefan 
Zidanšek. Sekretar Območne obrtne zbornice, g. 
Danilo Basle pa je ponudil odprta vrata vsem 
podjetniškim pobudam iz našega kraja. Župan je v 
svojem govoru namenil veliko pozornost tudi 
poselitvenim načrtom in želji, da pripeljemo v 
občino investitorja in koncesionarja za dom 
starejših, kar bi močno povečalo zaposlitvene 
možnosti v domači občini ter pokrenilo voz 
turizma. Nosilci turizma bi zagotovo bile kmetije s 
svojimi dopolnilnimi dejavnostmi. 
Srečanje se je zaključilo v prijetnem vzdušju za kar 
je zaslužen gostinski podjetnik Stane Gržina s 
svojim podjetjem Gržina Catering. 
 

Tatjana Kovče 
 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Novice KGZS  

 
- Povrnitev trošarine po novem  
 

Za minulo leto 2006 je vračilo trošarine za 
energente, ki se uporabljajo za pogon kmetijske in 
gozdarje mehanizacije, v primerjavi z več let  
 
 

 
veljavnimi pravili, spremenjeno. Lani je bil sprejet 
nov pravilnik, ki ureja pogoje in postopke  
 
vračanja. Spremenile so se normativne količine, 
obseg najmanjših površin za katere se lahko 
uveljavlja povrnitev in način dokazovanja 
upravičenosti povrnitve za površine v obdelavi 
(povrnitev ni več mogoča za neevidentirane 
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zakupe). V tem prispevku se bomo osredotočili na 
povrnite trošarine za fizične osebe. 
 

 
- Upravičenci 
 

Upravičenci do vračila 50% trošarine na podlagi 
Pravilnika o načinu vračila trošarine za energente, 
ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske 
mehanizacije (Uradni list RS, št. 10/06) so fizične 
osebe, ki opravljajo kmetijsko ali gozdarsko 
dejavnost in so imele na dan 30. 06. 2006 na 
območju RS v uporabi najmanj 10 hektarov gozda 
ali toliko obdelanih zemljišč, da skupna 
normativna poraba znaša vsaj 540 litrov.  
 
V primeru več upravičencev v okviru istega 
gospodinjstva (skupnost oseb, ki imajo skupno 
stalno ali začasno bivališče) se za določitev skupne 
normativne porabe upošteva skupna površina 
zemljišč v uporabi vseh članov gospodinjstva, 
zahtevek pa predloži eden od uporabnikov zemljišč 
kot vlagatelj v okviru gospodinjstva. V tem 
primeru se v zahtevku izpolni pooblastilo za 
uveljavljanje vračila trošarine.  
 

- Obseg povrnitve 
 

Vračilo trošarine se uveljavlja za dejansko 
porabljeno gorivo v letu 2006, kot je razvidno iz 
računov, vendar največ do normativne porabe. Ne 
glede na vrsto mineralnega olja, za katero 
upravičenec uveljavlja vračilo, se kot plačana 
trošarina priznava trošarina, predpisana za plinsko 
olje. 
 

Normativna poraba je določena na leto glede na 
površino obdelanih kmetijskih in gozdnih zemljišč 
na območju RS v uporabi upravičenca in 
katastrsko kulturo, evidentirano v zemljiškem 
katastru ter znaša:  
 200 litrov na 1 hektar njive, travnika, 

barjanskega travnika ali ekstenzivnega 
sadovnjaka (skupina 1),  

 420 litrov na 1 hektar vinograda, plantažnega 
sadovnjaka, hmeljišča ali vrta (skupina 2),  

 50 litrov na 1 hektar pašnika ali gozdne 
plantaže (skupina 3),  

 15 litrov na 1 hektar trstičja ali gozda (skupina 
4). 

 

- Zemljišča v uporabi 
 

Kot površina zemljišč v uporabi se šteje površina 
zemljišč v lasti, zakupu, ali v uporabi na osnovi 
drugega pravnega naslova, zmanjšana za površino 
zemljišč, danih v zakup, po stanju v zemljiški 
knjigi, zemljiškem katastru, ali evidentiranih pri 
davčnem organu in zmanjšana za površino 
neobdelanih zemljišč. Neevidentiranih zakupov za 
povrnitev v letu 2006 torej ni mogoče uveljaviti. V 
primeru, da vlagatelj ne  predloži zgoraj navedenih 

dokazil o zemljiščih v uporabi, jih carinski organ 
pridobi iz evidenc davčnega organa (vlagatelj s 
svojim podpisom soglaša, da se podatki pridobijo 
od davčnega organa). Priporočamo, da vlagatelji 
sami pridobijo potrdilo o zemljiščih na davčnem 
uradu, da bi tako lahko pravilno izpolnili vlogo, saj 
so zemljišča za leto 2006 razdeljena v 4 skupine 
(prej 3). 
 

- Vloga in računi 
 

Vlogo za vračilo trošarine za leto 2006 je 
potrebno vložiti na obrazcu TRO-A do 31. 
marca 2007 pri pristojnem carinskem organu 
(osebno ali poslati po pošti). Obrazci so novi, 
vsebujejo tudi pooblastilo vlagatelju, če je 
lastnikov zemljišča več. Na voljo so na internetni 
strani carine  www.carina.gov.si (rubriki OBČANI 
ali Obrazci), v strojnih krožkih, na enotah 
Kmetijske svetovalen službe, ter naprodaj v 
knjigarnah DZS. 
Vlogi se priloži originalne račune za nakupljeno 
gorivo, ki jih je potrebno oštevilčiti na način "1/n", 
"2/n",..."n/n", pri čemer je "n" število računov. 
Veljajo računi za kupljeno gorivo na bencinskih 
servisih, ali pa računi za strojne storitve, na katerih 
je navedena količina porabljenega goriva. Mora pa 
po novem izvajalec storitve podati izjavo (napisati 
na račun), da za navedeno gorivo ne bo sam 
uveljavljal povrnitve trošarine. 
 
 

- Pričakovane spremembe pravilnika 
 

Za leto 2007 (vlaganje vlog v letu 2008) se 
pripravljajo spremembe pravilnika, ki bo 
predvidoma določil, da se kot podlaga za 
dokazovanje uporabe kmetijskih zemljišč 
upoštevajo GERK-i, za gozd pa še naprej podatki 
iz katastra.  
 
- Izobraževanje:  
Inštrukcije za subvencije 2007 - 5. marec 2007, 
ob 10. uri (velja za SKOP), v sejni sobi Občine 
Tabor. 
 

Marjan Dolenšek 
KGZS - Zavod NM 

_____________________________________ 

 
 

Povabilo na plesni tečaj 
 
Da je ples zdrav vemo vsi, da plesati pomeni 
uživati življenje, pa boste spoznali v naši plesni 
šoli Karmen, kjer plesne tečaje prirejamo pod 
vodstvom plesne pedagoginje in plesne sodnice 
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Karmen Intihar,  ki jo  priporoča (licenca) tudi 
Plesna zveza Slovenije. 
 

 
V A B I M O   V A S 

 
 

na plesni tečaj za odrasle, ki bo potekal v Domu 
krajanov v Taboru, in sicer ob četrtkih v  možnem 
terminu od 19.15 do maksimalno 21.30. Vaje 
bodo trajale vsakič po 60 min. 
Vaje bodo potekale 8 krat (8 četrtkov) ob isti uri. 
Če bo zainteresiranih dovolj, bomo v tem terminu 
organizirali začetni in nadaljevalni tečaj. Začetni 
tečaj je namenjen popolnim začetnikom, kakor tudi 
tistim, ki so jim plesne figure malce ušle izpod 
nog. Nadaljevalni tečaj je primeren že za bolj 

izkušene plesalce, ker nadgrajujemo znanje, 
pridobljeno na začetnem tečaju. Cena tečaja je 30 
EUR na osebo (7.200 sit) za vseh osem vaj.  
 
Program plesnega tečaja po svetovnem plesnem 
programu, oz. po željah udeležencev tečaja.. 
 
V pričakovanju srečanja z vami, vas lepo 
pozdravljam.  

                    
Plesni klub Karmen                     

Francka Erat 
 

(Dodatne informacije: 
Karmen Intihar 041 693 471) 

____________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Obvestilo 
 
Društvo upokojencev Tabor sporoča svojim 
članom, da bomo pobirali članarino za leto 2007 
dve nedelji in to 28. januarja ter 4. februarja 2007 
od 8. do 11. ure, v sobi za kulturne dejavnosti v 
Domu krajanov (vhod iz šolske smeri).  
 
Članarina za leto 2007 je 4,50 evra. Članarina na 
vzajemno pomoč je tudi 4,50 evra. 
Članarine ne bomo več pobirali preko 
poverjenikov po domovih. 
 
 
 

Vabimo tudi nove člane, saj bi z novimi idejami 
bilo delovanje društva še bolj prepoznavno in 
zanimivo! 

Društvo upokojencev Tabor 
_____________________________________ 

 

Vabilo 
 

Vljudno vas vabim na redni letni občni zbor 
Društva za športno rekreacijo in telesno vzgojo 
Partizan Tabor, ki bo v soboto, 3. februarja 2007, 
ob 19. uri v klubski sobi v Domu krajanov Tabor. 

     
 TVD Partizan Tabor 

Jernej Gregl 

Pevsko društvo Tabor 
 

vabi na 
 

PRIREDITEV OB KULTURNEM PRAZNIKU 
ki bo v sredo, 7. februarja 2007,  

ob 19. uri v Domu krajanov. 
 

Sodelujejo: - KUD Ivan Cankar z vsemi sekcijami, 
                   - učenci POŠ Tabor, 
                   - Pevsko društvo Tabor.                                  

Vabljeni! 
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Verujte - brez vere prazno je življenje! 
Upajte - brez upanja zaman je hrepenenje! 
Ljubite - v ljubezni srečno je življenje…                                                                        
 

 

VALENTINOV PLES 
 

Društvo podeželske mladine Tabor prireja  
9. gala Valentinov ples. 

Pripeljite svoje najdražje, da se skupaj poveselite in  preživite romantičen 
večer ob zvokih ansambla SLOVENSKI ZVOKI, 

ter drugimi gosti. 
 

 Vabimo Vas, da se nam pridružite v soboto,  
10. februarja 2007, ob 20. uri 

V DOMU KRAJANOV TABOR. 
Vljudno vabljeni! 

 

 Vstopnice se bodo prodajale od 3. do 9. februarja 2007. 
 Vstopnice lahko kupite pri Ini Gržina, tel.: 041497087 ali (03) 5727 344. 
 Dodatne informacije pri predsedniku društva Alenu Kovačiču, tel.: 051234575. 

 
V a b i l o 

 

Vabimo vse otroke na OTROŠKO MAŠKARADO,  
ki bo v nedeljo, 18. februarja 2007, 

od 16. do 17. ure, 
v Domu krajanov Tabor. 

         

Pustni pozdrav! 
Turistično društvo Tabor 

 

 

  Knjige so kakor prijatelji: biti morajo dobre, a maloštevilne. (Augustus Strindberg) 
  
 

Informator je informativna tiskovina Občine Tabor. Avtorji prispevkov so odgovorni za njihovo vsebino in 
slovnično formo. 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: obcina.tabor@siol.net, najkasneje do 17. v 
mesecu.
 


