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POZDRAV UREDNIC IZPOD KRVAVICE 
 

 
 
Nič se bati – ni še konec zime, čeprav so 
nas  sončni žarki, otoplitev,  ptički in prve 
trobentice že skoraj napeljali na misel, da 
snega ne bo več.  
 

Le česa bi se potem veselili mali 
nadebudneži, ki jih od zimskih počitnic 
ločijo le še trije tedni? 

 
  
 
 

 

 

 

 

Pred tem pa se bo zvrstilo še mnogo lepih 
dogodkov, med drugim tudi praznovanje 
dneva zaljubljencev z obveznim 
Valentinovim plesom 12. februarja, za 
katerega so priprave že v polnem teku… 
 

Od bolj resnih zadev se bo v prvih dneh 
februarja  odvijala 3. redna seja Občinskega 
sveta, kjer bomo predstavili predlog 
proračuna za leti 2011 in 2012. Kot po 
navadi je v mlinčku polno projektov, načrtov, 
ciljev in želja, le vreča žal ni brez dna! 
 

Preberite Novice po dolgem in počez in če bo 
zares »stisnilo«, kakor napovedujejo 
vremenoslovci, si privoščite še kakšen 
zeliščni čajček »za vmes«! 
 

Saša & Tatjana 
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________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Je ekološki proračun tudi razvojni proračun? 
 
Večina občinskih proračunov za leto 2011 bo  
pospremljena s pojmom »razvojni proračun«. 
Ta pojem v pravem smislu besede vsak 
razume po svoje, saj je razvojno načelno v 
glavnem tisto, kar se dotika interesov 
posameznikov. Šele čim širše pokrivanje 
posameznih interesov si lahko pridobi 
naklonjenost razvojnega značaja. V naši občini 
je pravkar v teku sprejemanje proračunov za 
naslednji dve leti, 2011 in 2012. Sprejemanje 
dveletnega proračuna je smotrna zaradi 
prepletanja posameznih projektov skozi 
dvoletno obdobje. Glavna značilnost našega 
dvoletnega proračuna je izvedba treh velikih 
projektov, ki morda v vseh glavah ne bo imel 
razvojnega značaja. Letošnji zaključek 
izgradnje popolne devetletne osnovne šole bo 
zagotovo krona večletnega prizadevanja za 
lastno popolno osnovno šolo in dvomim, da bo 
veliko tistih, ki na ta dosežek ne bi gledali s 
ponosom. Drugi velik projekt, ki pa se bo 
nadaljeval še v naslednja leta, je zagotovo 
kanalizacija s centralno čistilno napravo. Prve 
dni novega leta smo končno uspeli pridobiti 
gradbeni dovoljenji za nadaljevanje izgradnje 
primarne kanalizacije v Ojstriški vasi ter 
izgradnjo centralne čistilne naprave. V 
naslednjih mesecih bomo stiskali pesti za 
uspešno kandidaturo za pridobitev evropskega 
denarja v znesku 250.000 evrov. Če bo 
kandidatura uspešna, bosta oba projekta v 
skupni vrednosti 900.000 evrov končana do 

konca leta 2012. S to izgradnjo so izpolnjeni 
pogoji za začetek priključevanja posameznih 
gospodinjstev ter nadaljevanje izgradnje 
sekundarne kanalizacije na vzhodnem delu 
Ojstriške vasi. Pričakujemo še dodatne 
evropske razpise, da bi lahko pristopili tudi h 
gradnji primarnega voda Tabor jug, ki se bo 
priključil na že zgrajeni vod v Ojstriški vasi. S 
tem bi bila rešena ekološka bomba v Ojstriški 
vasi in Konjščica bi zopet postal potok z ribjim 
zarodom. 
 

Reševanje kanalizacijskih problemov v ostalih 
naseljih bomo obširno predstavili v eni 
naslednjih številk našega glasila, vsekakor pa 
nas čaka še kar težko delo vse do leta 2017, ko 
naj bi zadostili vsem ekološkim standardom 
odvajanja in čiščenja odpadnih voda.  
 

No, in kaj je ostalo od napovedanega 
razvojnega proračuna? Morda pa kdo 
povpraša, kje pa so nova delovna mesta, ki so 
edina zveličavna karakteristika razvoja? Tudi 
v tem je veliko resnice. Torej moram naš 
načrtovani proračun preimenovati v »ekološko 
naravnan proračun«? 
 

Morda pa se razvoj najprej začne prav pri 
ekologiji, sicer ne bi na primer celjska 
Cinkarna namesto v nova delovna mesta 
vlagala težke milijone  v čistilne filtre. 
 
 

Vilko Jazbinšek, župan 

________________________________________________________________________________

 
 

O B I S K A L A    N A S    J E 
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S privoljenjem srečnih mamic in ponosnih očkov razglašamo prihod novorojenčkov:  
 

• 23. decembra se je celjski porodnišnici rodila 2.810 g težka in 49 cm velika deklica Maša, 
staršema Petri Slatinšek (naša sodelavka) in Robertu Lesjaku iz Petrovč. 

 

• 8. januarja se je v ljubljanski porodnišnici rodil 4.000 g težak in 53 cm velik deček Luka, 
staršema Brigiti in Martinu Juhartu iz Pondorja. 

 
ISKRENE ČESTITKE OB VESELEM DOGODKU! 
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 
________________________________________________________________________________ 

 
Pregled zasedenosti kapacitet Vrtca Tabor na dan 1. 1. 2011 

 
št.  vpisanih otrok  v Vrtec Tabor glede na stalno prebivališče 

Starostna 
skupina 

OBČINA 
TABOR 

OBČINA 
BRASLOVČE 

OBČINA 
VRANSKO 

 

OBČINA 
ŽALEC 

 

OBČINA 
REČICA/SAV. 

 
SKUPAJ 

1-2 LET 10 1 0 0 1 12 
2-3 LET 8 0 2 2 0 12 
3-4 LET 12 1 1 1 1 16 
4-6 LET 19 0 2 0 0 21 
SKUPAJ 49 2 5 3 2 61 

 

Vir: Zbirka dokumentarnega gradiva JZ OŠ Vransko-Tabor, OE Vrtec Tabor, januar 2011 
 

Po podatkih organizacijske vodje v  OE Vrtec Tabor, gospe Manice Obreza, se v mesecu marcu pričakuje 
vpis še dveh otrok, aprilu dveh otrok, maju dveh otrok in v juniju enega otroka. S tem bi bile kapacitete 
Vrtca Tabor glede na zakonsko predpisane normative polno zasedene, tako da ob realizaciji pričakovanih 
vpisov in nespremenjenem stanju  trenutnih vpisov, po  1. 6. 2011 za to šolsko leto vpis otrok ne bo več 
možen, saj naj bi bilo skupaj vpisanih kar 68 otrok! 

Saša Zidanšek Obreza 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

Pregled prispevkov vlagateljev/lokalne skupnosti za znižano plačilo   
programov v vrtcih na dan 1. 1. 2011,   

za otroke s stalnim prebivališčem v Občini Tabor 
 

 

Vir: Zbirka dokumentarnega gradiva Občine Tabor na dan 1. 1. 2011 
 

Iz navedenega je razvidno, da približno 17 % otrok, vpisanih v vrtec, s stalnim prebivališčem v Občini 
Tabor, obiskuje vrtce izven Občine, kar za lokalno skupnost oz. proračun predstavlja strošek cca.  35.000,00 
EUR na letni ravni.  
 

Za primerjavo naj navedem še višino mesečnega stroška t.i. ekonomske cene (razlika med ceno programov v 
vrtcu in plačili staršev) za vrtec Tabor za mesec december 2010, ki znaša 14.698,54 EUR. Iz navedenega 

Plačilni  
razred 

Prisp. 
starši 

 
% 

Prisp.  
Občina 
Tabor 
% 

Št.  
otrok 

VRTEC 
TABOR 

Št.  
otrok 

VRTEC 
CELJE 

Št.  
otrok 

VRTEC 
LOČE 

Št.  
otrok 

VRTEC 
LJ 

Št.  
otrok 

VRTEC 
MOZIR. 

Št.  
otrok 

VRTEC 
POLJČ. 

Št.  
otrok 

VRTEC 
SL. BIS. 

Št.  
otrok 

VRTEC 
ŠENTJUR 

Št.  
otrok 

VRTEC 
VRANSKO 

Št.  
otrok 

VRTEC 
TRNAVA 

 
 

SKUPAJ 

0 0 100 4 0 1 0 0 1 1 1 0 1 9 
1 10 90 18 0 0 0 0 0 0 0 2 0 20 
2 20 80 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
3 30 70 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9 
4 40 60 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
5 50 50 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
6 60 40 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
7 70 30 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 
8 80 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

SKUPAJ - - 49 1 1 1 1 1 1 1 2 1 59 
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sledi, da bi znesek, ki ga lokalna skupnost na letni ravni nameni za pokritje ekonomskih cen v vrtcih izven 
Občine, zadoščal za cca. 2,3 ekonomske cene Vrtca Tabor.  
 

Saša Zidanšek Obreza 
_______________________________________________________________________________________ 

 

Kritje stroškov storitev pomoči  družini na domu v letu 2010    
 

 
mesec 

št.  
upravičencev 

znesek 
(EUR) 

01/10 2 248,85 
02/10 2 460,81 
03/10 3 918,48 
04/10 2 820,38 
05/10 2 808,96 
06/10 3 986,23 
07/10 3 422,28 
08/10 3 717,54 
09/10 3 841,41 
10/10 3 799,60 
11/10 4 871,30 
12/10 3 836,20 

SKUPAJ: - 8.732,04 

Vir: Zbirka dokumentarnega gradiva Občine Tabor na dan 31.12.2010 
 

Občini Tabor in Vransko sta v letu 2009 s koncesionarjem Zavodom Svetega Rafaela Vransko sopodpisali 
Koncesijsko pogodbo za opravljanje javne službe - pomoč družini na domu v Občini Vransko in Občini 
Tabor. 
 

Storitve, ki jih po tej pogodbi opravlja Zavod, so prilagojene potrebam posameznega upravičenca in 
obsegajo: gospodinjsko pomoč, pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, pomoč pri ohranjanju socialnih  
stikov in drugo, v skladu z Zakonom o socialnem varstvu. 
 

Cena za opravljanje koncesijske dejavnosti sestoji iz dela, ki predstavlja stroške vodenja službe, strokovne 
priprave in koordinacije ter dela, ki predstavlja stroške neposredne socialne oskrbe uporabnikov. 
 

Mesečni strošek, ki ga koncesionarju krije lokalna skupnost, je odvisen od števila upravičencev, to je 
koristnikov storitev, števila opravljenih ur in pa seveda denarnega prispevka upravičenca, določenega v 
odločbi pristojnega centra za socialno delo. Koristnik tovrstne oblike pomoči predhodno s koncesionarjem 
podpiše dogovor o vrsti, trajanju in načinu zagotavljanja pomoči na domu, ki je odvisna od specifičnih 
potreb posameznika. 
 

Občina je v letu 2010 iz naslova  kritja storitev pomoči družini na domu imela za 8.732,04 EUR obveznosti. 
Povprečno so storitev koristili trije upravičenci mesečno.  
 

Saša Zidanšek Obreza 
_______________________________________________________________________________________ 
 

Regresiranje oskrbe v domovih v letu 2010 
 

VARSTVO DUŠEVNO IN TELESNO PRIZADETIH DOM ZA 
STAREJŠE 

mesec Dom Nine Pokorn 
Grmovje 
(1 oseba) 

Center za usp., delo 
in varstvo Dobrna 

(1 oseba) 

Dom 
Lukavci 
(1 oseba) 

Dom upokojencev 
Polzela 
(3 osebe) 

 Znesek (EUR) Znesek (EUR) Znesek (EUR) Znesek (EUR) 
01/10 936,92 779,45 366,83 309,50 
02/10 850,64 623,86 268,07 201,71 
03/10 954,90 775,11 379,06 384,22 
04/10 925,56 732,73 350,18 335,13 
05/10 954,90 781,31 379,06 383,04 
06/10 925,56 732,73 350,18 331,70 
07/10 955,44 777,89 377,35 380,77 



 5 

08/10 955,44 778,97 377,89 380,77 
09/10 926,10 729,85 358,19 294,61 
10/10 955,44 778,43 377,89 332,77 
11/10 926,10 719,29 339,99 313,06 
12/10 955,44 777,47 377,07 378,97 

SKUPAJ: 11.222,44 8.987,09 4.301,76 4.026,25 
 

Vir: Zbirka dokumentarnega gradiva Občine Tabor na dan 31.12.2010 
 

Za regresiranje oskrbe v domovih za varstvo telesno in duševno prizadetih oseb ter domu za starejše, je 
lokalna skupnost v letu 2010 imela obveznosti v skupni višini 28.537,54 EUR. Višina prispevka Občine je 
razlika med polno ceno oskrbe in višino prispevka koristnika le-te. 
 

Saša Zidanšek Obreza 
_______________________________________________________________________________________ 
 

Prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih v letu  2010 
 

 
mesec 

št.  
brezposelnih 

znesek 
(EUR) 

01/10 49 1.419,04 
02/10 49 1.419,04 
03/10 49 1.419,04 
04/10 50 1.448,00 
05/10 47 1.361,12 
06/10 46 1.332,16 
07/10 46 1.332,16 
08/10 46 1.332,16 
09/10 44 1.274,24 
10/10 48 1.390,08 
11/10 46 1.332,16 
12/10 47 1.361,12 

SKUPAJ: - 16.420,32 
 

Vir: Zbirka dokumentarnega gradiva Občine Tabor na dan 31.12.2010 
 

Na osnovi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je Občina Tabor v letu 2010 
namenila 16.420,32 EUR za pokritje prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje povprečno 47 
brezposelnih osebam mesečno. Mesečni strošek na osebo je  znašal 28,96 EUR. 
 

Obvezno zdravstveno zavarovanje nam, dokler smo zaposleni, plačuje podjetje. Ko pa nam delovno razmerje 
preneha, si ga moramo urediti sami. Obstajajo različne možnosti kje in kako to storimo. 
 

1. Brezposelne osebe, ki so prijavljene na Zavodu za zaposlovanje: 
V času od prijave na Zavodu za zaposlovanje pa do izdaje odločbe o priznanju pravice do denarne 
pomoči, si brezposelna oseba obvezno zdravstveno zavarovanje ureja sama, in sicer na pristojni enoti 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (tam kjer imamo stalno prebivališče).  
Ko brezposelna oseba prejme odločbo o priznanju pravice do denarnega nadomestila, se na enoti 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje odjavi iz zavarovanja po začasnem statusu in uveljavi morebitno 
vračilo vplačanega zneska. 

  

Prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje za brezposelno osebo izvede Zavod za zaposlovanje z dnem, 
ko ji je z odločbo priznal pravico do denarnega prejemka, odjavo pa z iztekom, prenehanjem oz. 
mirovanjem te pravice.  
 

Prejemnik denarnega nadomestila lahko po sebi zavaruje tudi družinske člane.  
 

2. Brezposelna oseba s stalnim prebivališčem v RS, ki ni prejemnik denarnega nadomestila in nima 
drugega statusa, ima pa kakršenkoli drug prihodek: ta lahko uredi obvezno zdravstveno zavarovanje 
kot samostojni zavezanec za prispevek pri pristojni enoti Zavoda za zdravstveno zavarovanje (v 
občini stalnega prebivališča).  
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3. Brezposelna oseba, s stalnim prebivališčem v RS, ki ni prejemnik denarnega nadomestila in nima 
lastnih dohodkov ali oseb, ki so jo dolžne preživljati: ta lahko uveljavi pravico do ureditve 
obveznega zdravstvenega zavarovanja zase in za svoje družinske člane pri občini, v kateri živi.  

 

4. Brezposelna oseba, ki živi s partnerjem, lahko sebe ter druge družinske člane obvezno zavaruje prek 
zakonca oz. izvenzakonskega partnerja, ki že ima urejeno zdravstveno zavarovanje. Ureditev 
zavarovanja uveljavi pri zavezancu (delodajalcu), ki je uredil zavarovanje za zakonca (vir: 
www.mojazaposlitev.si). 

 

Saša Zidanšek Obreza 
_______________________________________________________________________________________ 

 
Številka: 03201- Ir1/2010 
Datum:   7.12.2010 
 

 

ZAPISNIK 1. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TABOR, 
ki je bila 29.11. 2010, ob 18. uri v prostorih Občine Tabor. 

 
 
Sejo je sklical župan Vilko Jazbinšek, ki je sejo tudi vodil. 
 

Prisotni: Janko Drča, Janez Mak, Ali Khodary, Ivan Lukman, Anton Grobler, Jože Cestnik, Marjana 
Pustoslemšek, Alen Kovačič. 
Občinska uprava: Saša Zidanšek Obreza, Vid Poznič, Mihaela Zupančič. 
Nadzorni odbor: / 
Ostali prisotni: Ludvik Miklavc 
Novinarji: / 
 

Predlagani dopolnjeni dnevni red: 
1. Ugotovitev sklepčnosti Občinskega sveta Občine Tabor. 
2. Sprejem dnevnega reda 1. redne seje Občinskega sveta Občine Tabor. 
3. Poročilo o izvajanju sklepov konstitutivne seje Občinskega sveta Občine Tabor. 
4. Sprejem verodostojnosti zapisnika konstitutivne seje Občinskega sveta Občine Tabor. 
5. Rebalans Proračuna Občine Tabor za leto 2010. 
6. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo – prva in 

druga obravnava. 
7. Imenovanje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti.  
8. Imenovanje Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe.  
9. Imenovanje Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami.  
10. Imenovanje Statutarno pravne komisije.  
11. Imenovanje Odbora za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.  
12. Pobude in vprašanja.  

 
K TOČKI 1: Ugotovitev sklepčnosti Občinskega sveta Občine Tabor. 
Župan V. Jazbinšek je pozdravil navzoče člane OS in ostale prisotne. Z zadovoljstvom je ugotovil, da so 
prisotni vsi člani OS, zato je predlagal nadaljevanje seje po dnevnem redu. 
 

K TOČKI 2: Sprejem dnevnega reda 1. redne seje Občinskega sveta Občine Tabor. 
Župan je predlagal umik 11. točke d. r. »Imenovanje Nadzornega odbora«, ker Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja še ni uspela pripraviti predloga. Nadzorni odbor bo imenovan na naslednji 
seji OS. Podal je tudi predlog, da OS pod točko 5 d. r. »Rebalans Proračuna Občine Tabor za leto 2010« 
združi prvo in drugo branje in sprejme rebalans v predlagani obliki. 
 

Občinski svet je sprejel predlagani dopolnjeni dnevni red, kot je v čistopisu tega zapisnika in ga z 8 
glasovi ZA in 0 PROTI (od 8 prisotnih) potrdil. 
 

K TOČKI 3: Poročilo o izvajanju sklepov konstitutivne seje Občinskega sveta Občine Tabor. 
Poročilo je podala direktorica OU S. Zidanšek Obreza, razprave ni bilo.  
 

K TOČKI 4: Sprejem verodostojnosti zapisnika konstitutivne seje Občinskega sveta Občine Tabor. 
Na predlog župana je OS sprejel SKLEP: Občinski svet Občine Tabor potrjuje verodostojnost zapisnika 
konstitutivne seje Občinskega sveta Občine Tabor. 
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Sklep je bil sprejet z 8 glasovi ZA in 0 PROTI (od 8 prisotnih).  
 

K TOČKI 5: Rebalans Proračuna Občine Tabor za leto 2010. 
Rebalans sta predstavila Mihaela Zupančič iz SOU in župan Vilko Jazbinšek. Gradivo so člani OS prejeli v 
pisni obliki, za lažje spremljanje na seji je bilo predvajano na platno. Župan je predstavil obliko in vsebino, 
posebno pa je razložil razliko med Proračunom in Rebalansom Proračuna 2010. Glavna razloga za 
zmanjšanje prihodkovne in odhodkovne strani za cca 300.000 EUR je izpad planiranih prihodkov od 
odprodaje dveh stanovanj Ojstriška vas 38, ki so se med letom namenila za neprofitna in prestavitev 
izgradnje kanalizacije v leto 2011, zaradi česar so posledično odpadla sredstva državnega sofinanciranja. Pri 
pregledu posameznih postavk ni bilo bistvenih odstopanj, če pa so bila, so bila sproti, pri posamezni 
postavki, pojasnjena. 
Župan je v nadaljevanju razložil, da je Rebalans odraz stanja oz. letne realizacije Proračuna. Glede na to, da 
je do konca leta samo še en mesec, se Rebalans ne usklajuje več, zato predlaga, da ga OS sprejme po 
skrajšanem postopku (združeno prvo in drugo branje). Na naslednji redni seji OS v decembru bo že 
predvidoma predstavljen osnutek Proračuna za leti 2011-12, ki se bo sprejemal po rednem postopku 
(osnutek, obravnava na odborih, usklajevanje, morebitni amandmaji) in bo predvidoma sprejet v februarju 
2011. Do sprejetja Proračuna 2011-12 bo potreben Sklep o začasnem financiranju v prvem tromesečju leta 
2011. 
V razpravi je A. Grobler postavil vprašanja: 
-     Ali se bodo sredstva države namenjena sofinanciranju izgradnje kanalizacije lahko koristila v letu 2011? 
-     Ali se bodo sredstva za spodbude v kmetijstvo, ki niso bila razdeljena v letu 2010, povečana s sredstvi za 
2011 prenesla v Proračun 2011-12? 
Župan V. Jazbinšek je podal odgovore: 

- Občina Tabor se zaradi zapletov z gradbenim dovoljenjem za kanalizacijo Ojstriška vas ni mogla 
prijaviti na razpis v letu 2010. Intenzivno se dela na pridobitvi gradbenih dovoljenj za kanalizacijo in 
ČN, da se prijavimo na zadnji rok za t. i. 5. javni razpis. Sredstev države ne bo dovolj, zato bo 
sestavni del Proračuna 2011-12 tudi odprodaja nekaterih zazidljivih zemljišč. 

- Sestavni del Proračuna 2011 bodo tudi spodbude za kmetijstvo. 
 

SKLEP:  
Občinski svet Občine Tabor združuje prvo in drugo obravnavo in sprejme Rebalans Proračuna 
Občine Tabor za leto 2010 v predlagani obliki.  
Sklep je bil sprejet z 8 glasovi ZA in 0 PROTI (od 8 prisotnih).  
 
K TOČKI 6: Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo – prva in 
druga obravnava. 
S. Zidanšek Obreza je v razlagi povedala, da gre za namenska sredstva za trajnostno gospodarjenje z 
divjadjo, ki jih občine prejmejo na podlagi Zakona o divjadi in lovstvu in jih na podlagi javnega razpisa 
dodelijo upravičencem. Gre za relativno male zneske, ki pa jih brez sprejetega Odloka ni mogoče dodeliti. 
Odlok ni bil sprejet v prejšnjem mandatu in ker se približuje konec leta in s tem tudi zadnji rok za izpeljavo 
razpisa,  je direktorica OU predlagala sprejem po hitrem postopku. 
 

SKLEP I:  
Občinski svet Občine Tabor sprejme Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje 
z divjadjo po hitrem postopku. 
Sklep je bil sprejet z 8 glasovi ZA in 0 PROTI (od 8 prisotnih).  
 

SKLEP II: 
Občinski svet Občine Tabor sprejme Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje 
z divjadjo v predlagani obliki. 
Sklep je bil sprejet z 8 glasovi ZA in 0 PROTI (od 8 prisotnih).  
 

Zaradi predhodno napovedanega odhoda iz seje - posledice zdravstvenih težav, je bilo direktorici OU in 
tajnici volilne komisije S. Zidanšek Obreza, s strani župana V. Jazbinška in A. Groblerja postavljeno 
vprašanje glede izplačil nadomestil za delo v volilnih odborih na lokalnih volitvah. Pojasnila je, da je bilo 
predhodno dogovorjeno, da se tistim članom volilnih odborov, ki so na volišču prisotni polovico časa, 
izplača polovična dnevnica. Povedala je tudi, da se je glede tega vprašanja že pozanimala na Republiški 
volilni komisiji, ki je podala pojasnilo, da vsem članom pripada enako nadomestilo. Direktorica je pojasnila, 
da do napake ni prišlo namerno in se bo v smislu spoštovanja zakonodaje v čim krajšem odpravila, prizadeti 
bodo prejeli tudi opravičilo. 
 

K TOČKI 7: Imenovanje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti.  
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J. Drča je povedal, da je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pripravila predloge za člane 
delovnih teles OS. Pred glasovanjem je župan preveril ali so pridobljene izjave t. i. zunanjih članov, kar sta 
potrdila podžupan A. Grobler in V. Poznič iz OU. 
SKLEP: V Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti se imenujejo: 

1. Ivan Lukman, 
2. Marjana Pustoslemšek, 
3. Ali Khodary,  
4. Marjeta Rak Jezernik, 
5. Uroš Zorenč. 

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

K TOČKI 8: Imenovanje Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe.  
 

SKLEP: V Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe se imenujejo: 
1. Janko Drča, 
2. Anton Grobler, 
3. Janez Mak,  
4. Martina Zupančič, 
5. Anton Sitar. 

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

K TOČKI 9: Imenovanje Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami.  
 

SKLEP: V Odbor za  prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami se imenujejo: 
1.   mag. Jože Cestnik, 
2.   Anton Grobler, 
3.   Alen Kovačič,  
4.   Matjaž Lesjak, 
 5.   Janez Podbregar. 

Sklep je bil sprejet z 8 glasovi ZA in 0 PROTI (od 8 prisotnih). 
  
K TOČKI 10: Imenovanje Statutarno pravne komisije.  
 

SKLEP: V Statutarno pravno komisijo se imenujejo: 
1.   mag. Jože Cestnik, 
2.   Ali Khodary, 
3.   Marjana Pustoslemšek,  
4.   Ivan Lukman, 
5.   Janez Mak. 

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

K TOČKI 11: Imenovanje Odbora za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.  
 

SKLEP: V Odbor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se imenujejo: 
1.   Branko Šketa, 
2.   Manica Obreza, 
3.   Srečko Pustoslemšek,  
4.   Roman Ocvirk, 
5.   Janez Rajovec, 
6.   Branko Petek.  

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

K TOČKI 12: Pobude in vprašanja.  
     -     M. Pustoslemšek: V Ojstriški vasi in Taboru je veliko poplavnih površin, kar pa ni bilo upoštevano 

pri izračunih GURS. Ali bo občina sodelovala pri pripravi novih podatkov z upoštevanjem 
dejanskega stanja? 
 

Odgovor je na pobudo župana podal mag. J. Cestnik: 
Občani smo prejeli informativni izračun, ki je bil narejen na osnovi različnih javnih podatkov. Po znanih 
informacijah se pripravlja novo navodilo občinam, da bi občine oddale GURS-u nova izhodišča, ki 
izhajajo iz prostorskih planov (poplavna območja, območje naravne in kulturne dediščine…), kar bi se 
naj odrazilo pri ponovnem izračunu.  
 

- V nadaljevanju je župan V. Jazbinšek podal v razmislek pobudo o ustanovitvi Krajevnih odborov za 
kar se kaže dokaj veliko zanimanje. V kolikor se bodo KO ustanavljali predlaga članom OS, da 
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organizirajo sestanke po posameznih vaseh, po Statutu pa je sklicatelj prve seje župan. Kot primer 
takega organiziranja iz prejšnjega mandata je navedel Vaško skupnost Miklavž, ki je poleg 
konkretnih nalog opravila tudi veliko povezovalno vlogo in krepila pripadnost skupnosti. 

 
- Župan je napovedal sklic konstitutivnih sej odborov in 2. sejo OS, ki bo predvidoma 20. decembra, 

kjer bo predstavljen osnutek Proračuna 2011-12, po seji pa bi z gosti (člani odborov, predstavniki 
političnih strank, predsedniki društev) formalno zaključili leto 2010. 

 

Seja je bila zaključena ob 19.50 uri. 
 

Zapisal:                                                                                                 
Vid Poznič                                                                                            
                                                                                                                    Vilko Jazbinšek  
                                                                                                                        Ž U P A N 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Na podlagi Odloka o istovetnostnih simbolih Občine Tabor (Uradni list RS, št. 64/00 in 16/05 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. 
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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.  
 

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 4. marec 2011, do 12. ure. 
Predlogi, ki bodo prispeli po navedenem datumu, ne bodo upoštevani. 

 
Mandatna komisija 

Janko Drča, predsednik 
_______________________________________________________________________________________ 

 
Malomaren odnos do lokalnih cest in 

javnih poti 
 

Po Občini Tabor poteka približno 90 km javnih 
cest, od tega je 7 km regionalnih (tudi zelo slaba 
cesta skozi naselje Pondor) in 15 km tako 
imenovanih gozdnih, ki se pa prav tako uporabljajo 
za javni promet. Vzdrževanje vseh teh prometnic je 
zelo zahtevna naloga, predvsem pa veliko stane. 
Vsak nov kilometer asfalta nam zelo veliko 
pomeni, praktično pa ga je možno zgraditi le ob 
uspešno izpeljanih projektih na različnih državnih 
razpisih. Letno in zimsko vzdrževanje predstavlja 
velik strošek, svoje dodajo še poškodbe zaradi 
neurij in plazov in seveda vsako leto večji promet z 
vse težjimi prevoznimi sredstvi. Kljub vsem 
težavam lahko rečemo, da nam je do sedaj še kar 

nekako uspevalo zagotavljati primerno raven, kar 
marsikje pomeni le prevoznost.  
 

Žal pa v zadnjem letu opažamo tudi nekatere 
samovoljne posege občanov v cestišča, kot so 
nedovoljeno prekopavanje asfaltne ceste, oranje 
bankin, nanos blata, vlačenje dreves po cestah, 
puščanje lesnih odpadkov in vejevja v odprtih 
cestnih jarkih in propustih, postavljanje ograj 
preblizu cestišča, celo oviranje del na javnih 
površinah zaradi odstranitve posledic plazu in še 
vrsto drugih nepravilnosti.  
 

V nadaljevanju vam bom navedel nekaj prepovedi 
iz obstoječega Odloka o občinskih cestah. 
Prepovedano je: 

- začasno ali trajno zasesti občinsko cesto, 
- izvajati dela ob cesti, ki bi utegnila 

poškodovati cesto, 
- ovirati ali ogrožati promet na cesti, 
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- odvajati vodo na cesto ali ovirati odtekanje 
vode z nje,  

- voziti in parkirati po bankinah, površinah 
za kolesarje in pešce, 

- postavljati ograje, žive meje, poljščine, 
odlagati les ali drug material itd, če s tem 
poslabšamo ali onemogočimo preglednost 
cest ali se s tem ovira promet, 

- poškodovati prometno signalizacijo,  
- uporabljati pristop na cesto zunaj 

priključka nanjo, 
- puščati na cesto živali brez nadzora, 
- orati v razdalji 4 m od ceste v smeri proti 

njej ali širini 1 m vzporedno z njo, 
- vlačiti po cesti hlode, veje, skale… 
 

Kot vam je znano, je za nadzor nad izvajanjem 
Odloka o občinskih cestah pristojna Medobčinska 
inšpekcija za redarstvo in varstvo okolja, ki se je 
bomo morali, če se bodo kršitve nadaljevale, 
večkrat posluževati. Vemo, da to ni nič kaj prijazen 
način reševanja problemov, zato nam je vsem 
verjetno bolj v interesu, da prepovedi ne kršimo, če 
pa je to neizogibno, pa naj vsak kršitelj to takoj 
popravi (npr. pospravi lesne odpadke ali zemljo iz 
cestišča, vzpostavi prejšnje stanje). Življenje v neki 
skupnosti pač zahteva spoštovanje določenih pravil 
in kdor tega ni sposoben, se bo pač moral 
sprijazniti s sankcijami. 
 

Vid Poznič  

Pasje iztrebke so dolžni odstranjevati 
njihovi lastniki 

 

Lastnike psov smo dolžni opozoriti na veljaven 
občinski Odlok o javnem redu in miru, ki med 
drugim prepoveduje puščati iztrebke živali na 
javnih površinah,  za kar je zagrožena globa od 80 
do 850 EUR.  
 

Ker je na tem področju precej pripomb, 
priporočamo lastnikom, da se potrudijo in počistijo 
»kakce«. Posebno občutljivo območje je okolica 
vrtca, šole, športnega igrišča in gozda ob njem. 
 

Vid Poznič 
_________________________________________ 
 

Obvestilo izvajalcem zimske službe 
 

Izvajalce zimske službe prosimo, da na Občini 
Tabor do petka, 4. februarja 2011, oddate dnevnike 
opravljenih ur pluženja in posipanja lokalnih in 
javnih cest - z realizacijo do 31. januarja 2011.  
 

To bo tudi priložnost, da nas obvestite o 
morebitnih problemih in pomanjkljivostih s 
katerimi se srečujete in jih opažate pri svojem delu. 
Obveščamo vas tudi, da se je pisarna Oddelka za 
okolje in prostor  preselila v 1. nadstropje občinske 
stavbe. 

Vid Poznič

________________________________________________________________________________ 

 

Hudičev trn 
 
 

Bila sva mlada. Tatjana je bila učiteljica, jaz sem 
bil tekstilni tehnik v tovarni ženskega perila. Imela  
sva se rada že dve leti. Skupaj sva imela v najemu 
stanovanje na obali, imela sva dosti sredstev in 
ljubezni. 
 

Tatjana je ležala na travniku ob hotelskem 
kompleksu, kjer sva med dopustom honorarno 
skrbela za rože ob vodnjakih in trto pred hotelom. 
Dobro sva zaslužila. 
 

Tatjana je bila visoko, kratkolaso dekle, črnih las 
in dolgih nog. Pogledal sem jo, ona se nasmehne in 
mi namigne, da greva urejati zelenico. Zaderem se 
nanjo, naj gre kar sama. Kot da me je nekaj 
zabolelo v plečih - hudičev trn. 
 

Pogledala me je, vstala, zamrmrala: »A ja?!« in 
odšla. Obrnil sem se in odvihral do stanovanja, ki 
je bilo oddaljeno petnajst minut peš hoje. Stuširal 
sem se, preoblekel in odhitel nazaj. Ni je bilo na 
trati, ni je bilo v hotelu, ni je bilo na dolgih 
zunanjih hodnikih hotelskega kompleksa. Divjal  

 
sem po tratah, po stezah, kjer sva se ljubila, a je 
nisem našel. Odšel sem v stanovanje in noč 
preživel z gledanjem stropa. 
  
Zgodaj sem vstal, zalival sem rože ob vhodu v 
hotele. Potem sem se usedel na stopnice ob 
vodnjaku. Skoraj sem zaspal, ko me je roka, ki sem 
jo poznal, pocukala za šop las! Vzdignem oči in 
vedel sem, da je Tatjana. Usedla se je poleg mene, 
vzela mi je glavo v naročje in mi povedala, da se je 
prejšnji dan skrila pred mano, ko je videla, kako jo 
iščem. »Kazen mora biti, pa čeprav veš, kako te 
imam rada!«  
 

Šla sva v stanovanje, kuhala kot nora, vsak svoj 
recept in čez sedem dni sva šla vsak v svojo 
službo. Trajalo je še dve leti, potem pa me je spet 
pičil - hudičev trn! Pustil sem jo.  
 

Samo enkrat sem jo še videl, ko je lepa, visoka, z 
očali peljala voziček z otrokom po ulici, kjer sva 
včasih hodila. Začutil sem solzo na licu, obrnil sem 
se in nikdar več je nisem videl!  

TKSm 
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Lep božični koncert 
 
Zaradi slabega vremena in bolečin v križu sem 
božič tokrat preživela doma, čeprav sem si želela 
na pohod na Zajčevo kočo. Pa drugič. 
 

Naslednji dan je bil organiziran božično-novoletni 
koncert našega pevskega zbora. »Tega pa ne smem 
zamuditi,« sem si rekla. Ob drugi uri popoldne sem 
bila že pripravljena. Komaj sem čakala, da pridem 
v dvorano. Še dobro, da sem bila zgodnja, kajti 
dvorana je bila kmalu polna. Ob uri so prikorakali 
naši pevci pred oder, fantje po desni, dekleta po 
levi. Zbor je bil postavljen, v dvorani tišina in 
zaslišala se je Zdravljica. Po končani pesmi sta 
nam Jerica in Žiga predstavila gostje z Bleda. 
Dekleta so nam zapela več pesmi. Za njimi so nam 
zapeli in zaigrali še fantje in dekleti ansambla 
Robija Zupana. Po končanem nastopu ansambla so 
se na oder vrnili naši pevci in vsi skupaj so nam 
pričarali nepozabne trenutke. Res je bilo lepo. 
 

Po končanem bučnem aplavzu sem razmišljala, 
kako bi to lepo petje zvenelo v naši cerkvi, kajti 
cerkev je veliko bolj akustična kot dvorana. Upam, 
da bom kdaj dočakala in slišala peti naše pevce 
tudi v šentjurski cerkvi. 
 

Hermina Zorenč 
_________________________________________ 

 
Preteklost 

 
 

Odprtih ust 
in brez nasmeha 
gledaš vame! 
Brez diha,  

kot srebrna riba 
plavaš z očmi po 
mojem obrazu! 
Treseš se, 
kot trepetlika,  
ustavljaš dih srca, 
kot ura, 
ki je bije več! 
Strah te je? 
Ni te potrebno biti - strah! 
Lahko te je samo še - sram! 
Uživaj življenje! 
 

TKSm 
_________________________________________ 

 

Slišanje 
 
Razmisli in 
poslušaj! 
Poslušaj šum potoka 
pod tvojo hišo! 
Poslušaj šum drevesa 
v vetru, 
poslušaj svoj utrip 
srca! 
Poslušaj srečo,  
ki te že obdaja, 
poslušaj zvok ljudi, 
ki so ob tebi, 
poslušaj glas,  
ki ti je prijeten, 
poslušaj zadnjo pesem, 
ki zveni le tebi! 
 

Poslušaj!!! 
 

TKSm 

 

Obvestilo 
 
S šolskim letom 2011/2012 bodo vsi učenci tretje 
triade, ki imajo stalno prebivališče v Občini Tabor, 
pričeli obiskovati devetletno podružnično šolo v 
Taboru. 
 

Prešolanje je bilo načrtovano že za drugo 
ocenjevalno obdobje tega šolskega leta. Po 
priporočilu Ministrstva za šolstvo in šport in z 
ozirom na to, da je za otroke bolje, če šolsko leto 
zaključijo po ustaljenem urniku, se za to možnost 
nismo odločili. 
 

Vsem želimo uspešno šolsko leto, po počitnicah pa 
se srečamo na novi lokaciji. 
 

Osnovna šola Vransko-Tabor 
 

 

Stavka 
 
Pridem iz šole. Torbo vržem v kot. Hitri pogled na 
kuhinjski pult. Mhm, z nekaj sreče bo kosilo kmalu 
pripravljeno. Ojoj!  Ampak tukaj sta še mlajša 
bratec in sestrica. Kaj naj naredim?!  O, že vem. 
Rekla jima bom, da je mamica naročila, naj si 
temeljito pospravita sobo. To je genialno! Zdaj 
imam čas, da prižgem televizijo. Halo?! Pa saj to 
ne more biti res…  Na televiziji je sneg – nič. Joj!  
 

Eh, pa saj imam še računalnik. Vključim in na 
ekranu piše: povezave ni  mogoče  najti. Jojjjj! Pa 
kaj je danes narobe. Saj ne more biti res! Ali so 
nam odklopili SIOLTV, ker mami  ni plačala 
položnice?!  
 

Poklicala bom prijateljico. Povedala je, da pri njih 
tudi ni ne televizijske in ne računalniške povezave. 
Kaj pa zdaj?  Le kaj naj počnem celo popoldne 
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brez televizije in računalnika??? Dobro, pa grem 
brat knjigo.  Mhm, o tole je pa zanimiva knjiga….  
potem je hotel on ….. Ojej!  
 

Koliko je že ura! Tako sem se vživela v zgodbo, da 
sem pozabila, da se bo mami pravkar vrnila iz 
službe. Prihiti domov in mi pove, da so klicali iz 
SIOLTV, da so povezave vzpostavljene, zato 
računalnik ter televizija spet normalno 
funkcionirata. Opravičili so se, čeprav še zdaj  ne 
vedo, zakaj se je kar naenkrat vse izključilo za cel 
dan.  
 

Jaz se požvižgam na to. Ne vključimo 
računalnika in televizije, naj se malo odpočijeta. 
Poleg mene je knjiga, ki ima v sebi največji 
zaklad – BESEDNI  ZAKLAD! 
 

Nina Kreča, 6. c 
mlada literatka POŠ Tabor 

_________________________________________ 
 

Moj  televizor joče 
 
Ne joči televizor moj, 
saj iz šole bom prišla takoj. 
Ko pridem, grem te gledat, 
saj poučen in zabaven si. 
Vendar zanima me, kaj narobe je, 
da solzen si in da strah te je. 
Saj rada te imam, te tolažim in razigram. 
»Jočem, zato ker se mi godi slabo.  
Star sem in zgaran, 
ker miru nimam ves dan. 
Želim si, da vsaj en dan nisem prižgan!« 
 

  Eva Aubreht, 4. b 
   mlada literatka POŠ Tabor 

_________________________________________ 
 

Humanitarna prireditev  
Žarek upanja 

 
V ponedeljek, 20. 12. 2010,  se je na Osnovni šoli 
Vransko-Tabor v nabito polni športni dvorani 
Vrana odvijala dobrodelna prireditev Žarek upanja. 
Tako  smo učenci in učitelji zbrali nekaj denarja za 
sklad, iz katerega črpajo sredstva pomoči potrebni 
učenci.  
     
Nastopili so otroci Vrtca Tabor (mentorica Doris 
Lukman), Vrtca Vransko (mentorica Irena 

Aubreht), otroški zbor Podružnične osnovne šole 
Tabor (mentorica Danica Kaluža), starejši otroški 
zbor Osnovne šole Vransko-Tabor in mladinski 
zbor Osnovne šole Vransko-Tabor (mentorica 
Vanja Govek), plesna skupina (mentorici Mira Les 
in Mateja Jeler), gledališka skupina (mentorica 
Danijela Jeršič).  
 

Program sta prijetno povezovala učenca Natalija 
Stakne in Aljaž Urankar. S svojo prisotnostjo pa 
sta nas počastila kralj Matjaž (Svit Lencl) in 
Martin Krpan (Joži Oblak) pod budnima očesoma 
mentoric Danice Sedeljšak in Danijele Jeršič. 
Praznično vzdušje je z zanimivo sceno pričarala  
učiteljica Marija Zagoričnik.  
 

Prireditev sta zaokrožila pevska nastopa učiteljic in 
posebej za prireditev prirejena skladba Žarek 
upanja (Titanik). Zapete pesmi so popestrili Aleš 
Lesjak z bobni, Melita Estigaríbia Viljasanti s 
klavirjem  in Alenka Bogataj s flavto. 
 

 
    

Vsi gostje so bili povabljeni tudi na novoletni 
bazar, kjer so otroci prodajali svoje izdelke. Lahko 
pa smo se okrepčali s hrustljavimi palačinkami in 
odžejali s toplim čajem.  
 

S prodanimi vstopnicami in s prodajo izdelkov na 
stojnicah smo letos zbrali kar 1.204,96 EUR. 
Denar je namenjen v šolski dobrodelni sklad Žarek 
upanja. Sklad pomaga, da se lahko nadstandardnih 
dejavnosti udeležijo vsi učenci, saj priskoči na 
pomoč ob vsaki prošnji, ki jo starši naslovijo nanj. 
Zato gre zahvala vsem nastopajočim, vsem 
mentorjem, vsem, ki so kakorkoli prispevali k 
izvedbi prireditve in seveda vam, ki ste prireditev 
obiskali in s tem ponovno dokazali svojo 
dobrodelnost in potrdili, da naš trud za vaše otroke 
ni zaman. 

                               Danijela Jeršič 

 

Eko vzgoja – vzgoja za življenje 
 

Šola Tabor in vrtec Tabor že nekaj let namenjamo 
posebno skrb ekološki problematiki in 

okoljevarstveni vzgoji. Svoje delovanje širimo tudi 
med starše in vas, ostale krajane. Skupaj smo 
uspešno izvedli številne ekološke aktivnosti od 
čistilnih akcij, zbiranja papirja, odsluženih 



 14 

 

električnih aparatov in navsezadnje pomoč 
sočloveku z zbiranjem zamaškov. 
 

 
 

Žal pa v zadnjem času opažamo, da se je pojavila 
nova problematika, na katero smo bili med drugim 
opozorjeni tudi s strani nekaterih staršev. Na 
zunanjih površinah, ki jih šola in vrtec redno 

uporabljamo, so se namreč pojavili številni pasji 
iztrebki. Situacija je postala izjemno pereča, saj se 
tako naši najmlajši kot učenci dnevno igrajo na 
igrišču, večkrat pa se v bližnji okolici šole ter vrtca 
sprehajamo v učne namene. Takrat opazujemo 
predvsem okolico in kaj hitro spregledamo, kam 
stopamo. Glede na to, da se najmlajši niti ne znajo 
primerno očistiti, si lahko predstavljate, kaj vse se 
znajde na hodniku vrtca ob vrnitvi.   

 

Učitelji ter vzgojiteljice smo s problematiko že 
pisno seznanili Občinski svet. Predlagali smo 
postavitev posebnih košev za pasje iztrebke, ki bi 
lastnikom psov olajšali pospravljanje. 
 

Vsi si za otroke želimo le najboljše, kamor 
zagotovo sodi tudi urejeno okolje. Zato naprošamo 
vse lastnike psov, da poskrbite za svoje štirinožne 
prijatelje in seveda njihove iztrebke.  
 

Mateja Todorovski, šola Tabor 
Renata Košica, vrtec Tabor 

ekokoordinatorki 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Ljubezen, delo in trpljenje 
bilo tvoje je življenje. 
Ostali so sledovi pridnih rok… 

 

 
 

ZAHVALA 
ob boleči izgubi dragega očeta, ata, brata in strica 

 

Ivana Strožiča st. 
iz Črnega Vrha 

(22. 12. 1930 - 2. 1. 2011) 
 

 
Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, 
podarjeno cvetje in sveče, darove za cerkev in svete maše. Zahvala pogrebnim storitvam Ropotar za 
obred, gospe Ivanki za izrečene besede ob slovesu in Savinjskemu oktetu za odpete pesmi. Hvala 
osebni zdravnici dr. Ljubi Centrih-Četina in osebju bolnišnice Topolšica, župnikoma za opravljen 
cerkveni obred. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. 
 
  

Žalujoči: vsi njegovi 
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vabi v soboto, 5. februarja 2011, od 10. ure dalje, 
da nas obiščete 

in si privoščite kakšen domač izdelek. 
  

Ponujamo: sveže svinjsko in goveje meso, pečenice, domače klobase, krvavice, 
domačo pašteto, žolco… 

 
Informacije: Adi Laznik, 041 543 396 
 

Vabljeni! 
_______________________________________________________________________________________ 

 

 
Uvodna brezplačna vadba 

v četrtek, 27. januarja in 3. februarja 2011 

za ZAČETNI 4-mesečni tečaj (trajanje od februarja 2011 do maja 2011) 
ob 16:30, 18:00 in 20:00 uri 

V ŽALCU, EDINA center za sprostitev in naravno zdravljenje,Tomšičeva ulica 15, Žalec 

Da rezervirate mesto za brezplačno uvodno vadbo, pokličite -  040 842 771 

www.daryoga.si 

_______________________________________________________________________ 
 

Predstavitev knjige: Pisane buče: 
okrasne, okrogle okusne 

 

V Občinski knjižnici Tabor smo gostili avtorico 
knjige Pisane buče –Tatjano Krejan Košan. Buče 
vseh vrst in oblik so njena ljubezen. Fascinirajo jo 
z barvo in vzorci, še posebno s pestro paleto 
okusov. Že deset let jih goji na svoji njivi. Vsako 
leto jih pridela več kot tri tone. Slovenijo 
navdušuje z razstavami in recepti. Lani septembra 
je že petič v Starem trgu pri Slovenj Gradcu 
organizirala »bučni festival«. Razstava buč, 
pokušina dobrot in bučni žur vsako leto privabijo 
številne ljubitelje okroglastih plodov. 
 

Na 124 straneh knjige je predstavila ne le jedilne, 
ampak tudi okrasne buče, njihov izvor, uporabo, 
gojenje, zdravilnost in celo nekaj čarovniških 
namigov. Vsestranskost buč se nam ponuja tudi v 
kulinariki. V knjigi najdemo številne recepte za 
pripravo sladkih, slanih in kislih jedi. Knjiga 
združuje vse našteto in še mnogo več. Tako 
preprosto lepa je, da boste želeli pokukati med 
njene platnice. Opremljena je z imenitnimi 
fotografijami Toma Jeseničnika in Naceta Zavrla. 

Po predavanju smo imeli pokušino bučnih dobrot – 
odličnega peciva z makom, slastne pite in bučnega 
punča. 

Renata Novak 
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PRAVLJIČNA URA – Trije dobri 
možje in ljubezen 

 

Ljubezen nekega decembra spozna, da so ljudje 
med novoletnimi nakupi nanjo povsem pozabili – 
eh, kakšna ljubezen, ko pa je napočil čas za 
postavljanje z največjimi jelkami in najrazkošneje 
obloženimi mizami! Zdi se, da gre v tem času 
ljubezen samo še skozi želodec. Ker pa gre naša 
Ljubezen raje v srce, se obupana in v dvomih glede 
svoje moči odpravi v gozd, kjer naleti na leseno 
kočo, v kateri se bratijo Miklavž, dedek Mraz in 
Božiček. Ampak celo trije dobri možje so 
tekmovalno razpoloženi – kdo ima najdaljšo 
tradicijo, kdo je najbolj priljubljen, kdo ...  
 

Zdaj pa dovolj. Ljubezen se naveliča in vstopi v 
kočo. Oho, pa le še ni za odmet! Bradati možje 
namreč tako začutijo, da se njihov pogovor vrti 
narobe. In naenkrat se spomnijo, kaj je 
najpomembnejše – ljubezen, ki se ne meri s 
številom daril, z bleščavo okrasnih lučk, višino 

jelke in količino orehov v potici. Pravzaprav je 
precej preprostejša. 
 

Ob lepi božični zgodbi smo se veliko pogovarjali 
in tudi veselo zapeli nekaj pesmi o dobrih možeh, 
ki jih otroci dobro poznajo. Izdelali smo tudi nekaj 
okraskov, ki bodo krasile božična drevesca doma. 
 

 

Renata Novak 
_______________________________________________________________________________________ 

 

NEGA STOPAL  
V Zavodu sv. Rafaela vam ponujamo klasično in medicinsko pedikuro. 

Saniramo otiščance, kurja očesa in vraščene nohte. 

Cena storitve je 25 €. Pridemo tudi na dom.  

Naročila zbiramo v tajništvu na tel. 03 / 703 42 20 v času uradnih ur. 
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_______________________________________________________________________________________ 
 

 

MePZ Tabor leto 2010 uspešno 
zaključil v narodno-zabavnem slogu 

 

 
 

Veseli december 2010 smo pevke in pevci MePZ 
Tabor preživeli v sodelovanju z Ansamblom 
Roberta Zupana. Začelo se je z nastopom na 
abonmajskem koncertu narodno-zabavne glasbe v 
Žalcu 9.decembra. Sledilo je dvodnevno 
gostovanje z Zupani v Avstriji. 17. in 18.decembra 
smo izvedli dva koncerta v Kössnu in 
Westendorfu, kjer smo vsi skupaj doživeli 
nepopisno navdušenje poslušalcev, ki nas že sedaj 
vabijo na ponovne koncerte. 
 

 
 

26. decembra smo leto tradicionalno zaključili s 
Prazničnim koncertom v polni dvorani Doma 
krajanov Tabor. Na koncertu smo gostili 
prijateljski ŽePZ Pletna iz Bleda in večer prijetno 
zaključili z Ansamblom Roberta Zupana. 
 

  
 

 

 

V novo leto vstopamo polni novih planov in tako 
so za nami že tridnevne januarske intenzivne vaje 
na Ptuju. Naša zborovodkinja mag. Špela Kasesnik 
je poskrbela za nov, zahteven program in res zelo 
intenzivne pevske vaje. Odbor za Tra-la-la, ki 
vedno pripravi sprejem novih članov, pa je 
poskrbel za obilico smeha in zabave! ☺ 
 

Lep pevski pozdrav! 
Nataša Žlaber 

_________________________________________ 

 
Obvestilo upokojencem 

 

Društvo upokojencev Tabor obvešča vse člane, 
da se bo  članarina za leto 2011,  ki je  ostala 
na ravni preteklega leta, to je 6 €,  pobirala  
zadnjo nedeljo v januarju   30. 1. 2011 in prvo 
nedeljo v februarju  6. 2. 2011,  od 8. do 11. 
ure v  prostorih nove društvene pisarne v 
Domu krajanov Tabor (prostor stare pošte).  
Prav tako se bo pobirala tudi članarina za 
Vzajemno samopomoč, ki se  tudi ni zvišala in 
je ostala na ravni preteklega leta, to je 9 €. 

Vabljeni vsi zvesti člani DU Tabor, ter 
prisrčna dobrodošlica vsem novim članom. 

                                               Upravni odbor 
Društva upokojencev Tabor 

_____________________________________ 
 

12. košarkarski turnir trojk 2010 
 

 
 
V prazničnem decembru, med božičem in novim 
letom organiziramo tradicionalni košarkarski turnir 
trojk, ki je dvanajsti po vrsti. Turnir je odprt za 
vsakogar od blizu in daleč. Letos se ga je udeležilo 
sedem ekip. Prvič smo imeli tudi ekipo, ki jo je 
dopolnjevala igralka. Z močno zasedbo sta prišli 
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dve moštvi iz Trbovelj, ki sta lani ostali praznih 
rok, letos pa je bilo drugače. Po začetnem žrebu in 
delitvi v skupine, do tekem četrtfinala in finala, se 
je igrala zanimiva in napeta košarka, kjer je 
nekajkrat odločala ena žoga, oziroma en koš. 
Potrebno je imeti tudi malo sreče. Pa vendar je 

potekalo zelo korektno in brez poškodb. Tako so 
zasluženo prvi dve mesti osvojili gostje iz 
Trbovelj, tretjega pa domača ekipa ŠD Partizan 
Tabor. Po podelitvi pokalov je sledil družaben 
zaključek. 

 Športno društvo Partizan Tabor 
 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
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PRIREDITVE KONEC JANUARJA IN V FEBRUARJU 2011 

 
 

ponedeljek, 31. januar 2011, ob 10. uri 
sejna soba občine Tabor 

ZNANJE IN OBČUTEK STA TEMELJ ZA UPORABO UČINKOVITIH MIKROORGANIZMOV  
V ŽIVINOREJI IN RASTLINSKI PRIDELAVI 

(Iztok Šajtegl) 
Kmetijsko gozdarski zavod Celje, Izpostava Žalec (03 710 17 80) 

 
torek, 1. februar 2011, ob 14. uri 

V POČASTITEV SLOVENSKEGA KULTURNEGA PRAZNIKA - BUKVARNA, 
Občinska knjižnica Tabor 

(Renata Novak, 03 703 20 92) 

 
ponedeljek, 7. februar 2011, ob 19. uri 

PROSLAVA OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU 
premiera igre Poročil se bom s svojo ženo 

Dom krajanov Tabor 
Pevsko društvo Tabor (041 298 585) in 

KUD Ivan Cankar Tabor, Dramska sekcija Teloh (041 497 087) 

 
sreda, 9. februar 2011,  ob 10.00 

INSEKTI V HLEVIH, ODPADNE VODE NA PODEŽELJU, POSODOBITVE NA KMETIJSKIH 
GOSPODARSTVIH S POMOČJO JAVNIH RAZPISOV (KOP REJ) 

(Peter Pšaker, Helena Prepadnik, Darija T. Švikart) 
sejna soba občine Tabor 

Kmetijsko gozdarski zavod Celje, Izpostava Žalec (03 710 17 80) 

 
sobota, 12. februar 2011, ob 20. uri 

VALENTINOV PLES 
Dom krajanov Tabor 

Društvo podeželske mladine Tabor (040 595 194) 

 
torek, 15. februarja 2011, ob 18. uri 

PRAVLJIČNA URA S POUSTVARJANJEM 
Občinska knjižnica Tabor 

(Renata Novak, 03 703 20 92) 

 
ponedeljek, 28. februar 2011, ob 10.00 uri 

PREDAVANJA S PODROČJA KOP – VODENJE EVIDENC IN 
NAVODILA ZA IZVEDBO UVELJAVLJANJA UKREPOV KMETIJSKE POLITIKE ZA LETO 2011 

sejna soba občine Tabor 
Kmetijsko gozdarski zavod Celje, Izpostava Žalec (03 710 17 80) 

 
nedelja, 27. februar, ob 8. uri 

KMEČKA TRŽNICA 
na parkirišču župnijske stavbe 

(Čebelarsko društvo Tabor, 031 766 533) 

 

Danes se imejte raje, kakor ste se imeli včeraj. Ljubezen prija. (Louise L. Hay) 
 
 
 

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. 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. 


