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Proracunska torta 2004 

 
Letošnji pust si v Taboru velja zapomniti vsaj po dveh znacilnostih. Prva je ta, da nam je natrosil obilnega 
snega in da so se mrzlicne priprave za spuste s sanmi že pricele, druga pa je ta, da je na pustni ponedeljek bil 
sprejet letošnji obcinski proracun, kar pomeni obvezo, da župan na cilju sankaškega spusta »casti« s kuhanim 
vinom in cajem. Na cilju, da smo se razumeli, saj sam spust zahteva trezno glavo, tako kot je bila potrebna 
trezna glava, da smo letošnji proracun pravocasno spravilo pod streho. Da je temu tako, se moram za dobro 
pripravo podatkov in vestno delo, zahvaliti obcinski upravi. Posebno pohvalo pa zasluži tudi Obcinski svet z 
vsemi svojimi odbori in komisijami, saj so bile razprave plodne, brez nepotrebnih zapletov, ceprav je letošnji 
proracun precej specificen. Specifika se izkazuje v dejstvu, da je celotna proracunska poraba naravnana k 
enemu cilju, ki je bil postavljen že pred leti. To je pricetek gradnje prizidka k šoli in vrtcu, kar je po eni 
strani ironija sedanje lokalne samouprave v Sloveniji. Med tem ko drugje lahko gradijo športne dvorane in 
igrišca, trgovska središca s kinodvoranami in garažnimi hišami, moramo v majhnih obcinah biti veseli, da 
lahko gradimo šole in vrtce pa še to v glavnem na racun odrekanja  drugim potrebam in dobrinam. Žal, si 
naša vrhovna politika tako predstavlja enakomeren regionalni razvoj. Pomagaj si sam in bog ti bo pomagal 
pa je že dolgo znan rek, ki dokazuje, da je že od nekdaj bilo tako in da samo vera vase ter samozavest rodi 
uspehe. No seveda tudi nekaj korajže spada zraven in letošnji proracun jo vsebuje kar precej, saj proracunska 
številka 234 mio SIT  zahteva kar nekaj optimisticnih milijonov prihodkov, ki jih bo potrebno preliti v 
obcinski proracun skozi aktivnosti na podrocju urejanja prostora ( nadomestila nezazidanega stavbnega 
zemljišca, komunalni prispevki za novogradnje ). In ker smo lanskemu proracunu rekli proracunski kolac, 
bom letošnjega preimenoval v torto, ki jo bomo razrezali tako kot jo prikazuje spodnja slika:  
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Razrez torte nazorno prikazuje predvideno porabo po posameznih podrocjih , izpostavil bi le podatek, ki 
govori o investicijah. Nekaj dolga je še ostalo na zakljucni financni konstrukciji nove obcinske zgradbe, 
najvecji  kos pa bo namenjen pricetku gradnje prizidka osnovni šoli in vrtca. Posamezni kosi resnicno niso 
enaki, so pa enako sladki in razrezani po najboljših namenih in zmožnostih. Upamo lahko le, da bodo vsa 



 

prihodkovna pricakovanja realizirana, saj je potrebno zagotoviti skoraj 90 mio SIT dodatnega denarja nad 
primerno porabo, ki nam jo zagotavlja državni proracun. Ce bo Ministrstvo za šolstvo poravnalo svoj 
investicijski delež pri šoli in bomo iztržili pricakovan delež iz gospodarjenja s prostorom, si lahko obetamo 
uspešno realizacijo postavljenih ciljev. 
 
Ob zakljucku tega uvodnika se uzrem v cudovito naravo, ki je zavita v zaveso poplesujocih snežink in 
sklenem, da sem tisto o kuhanem vinu in caju mislil presneto resno. 
 

           Vilko Jazbinšek 
  Župan 

 
v 

 

 
Z 10. redne seje Obcinskega sveta 

 
PRORACUN OBCINE TABOR ZA LETO 2004 –Proracun Obcine Tabor je sprejet. Višina 
proracuna znaša 234 mio SIT. Vecina sredstev se namenja za izobraževanje in sicer v investicijo 
izgradnje POŠ Tabor in adaptacijo vrtca Tabor. 
 
ODLOK O SKUPNI OBCINSKI UPRAVI  – S 1.3.2004 bo uradno zacela delovati Skupna 
obcinska uprava. Skupna obcinska uprava ne pomeni združevanja obcin, ampak le racionalno, 
ucinkovito in strokovno delo, ki ga kot majhna obcina, z obstojecimi kadri, ne moremo zagotavljati, 
predvsem zaradi specificnosti del in zaradi izvajanja zakonodaje. Pristojnosti, ki se bodo 
predvidoma prenesle na skupno obcinsko upravo so: inšpekcijsko nadzorstvo in prostorsko urejanje.  
V samem zacetku so svetniki sprejeli sklep, da se na skupno obcinsko upravo, iz pristojnosti 
obcinske uprave, prenese na skupen organ, pristojnost racunovodstva. 
 
MNENJE K IMENOVANJU RAVNATELJA OŠ VRANSKO TABOR –  Obcinski svet je dal 
pozitivno mnenje k imenovanju na mesto ravnatelja OŠ Vransko Tabor, Darinki JAZBINŠEK, kot 
najprimernejši izmed vseh predlaganih kandidatov. 
 
SPREMEMBA CENE K RAVNANJU Z ODPADKI V OBCINI TABOR – Cena zbiranja in 
odvoza ter ravnanja s komunalnimi odpadki po tarifnem sistemu se zviša za 4,9 %. Cena storitve na 
podrocju ravnanja z odpadki, zaradi doseganja predpisanih standardov,  se spremeni tako, da je 
povprecna cena nove storitve loceno zbranih frakcij oblikovana v višini 3,22 SIT/kg in se bo 
obracunavala po tarifnem sistemu ravnanja z odpadki. 
 
VAŠKA SKUPNOST MIKLAVŽ – Ustanovljena je vaška skupnost Miklavž, katere predstavniki 
so imenovani Adi LAZNIK, Franc POŠEBAL in Juri MATKO.   
 
PREDSTAVNIK V SENATIH ZA REŠEVANJE PRITOŽB – S strani Obcine Tabor je na 
Ministrstvo za notranje zadeve, kot predstavnik v senatih za reševanje pritožb, imenovan Silvo 
CENTRIH. 
 
DIGITALIZACIJA PROSTORSKIH PLANOV – Obcina Tabor v letu 2004 pristopa k digitalizaciji 
prostorskih planov. Na podlagi digitalizacije bomo na obcinski upravi vzpostavili podrobnejše 
evidence o namembnosti površin, lastnikih zemljišc in druge evidence, ki nam bodo v pomoc pri 
ažurnem in ucinkovitem posredovanju informacij obcanom. 
     
 
                       Obcinska uprava Obcine Tabor 
                         Lilijana Štor 
 



 

 
Na podlagi Odloka o istovetnostnih simbolih Obcine Tabor (Uradni list RS, št. 64/00), Obcina Tabor 
razpisuje  
 

Zbiranje predlogov za podelitev priznanj  Obcine Tabor 
 

Obcani posamezniki oz. skupina obcanov lahko predlaga posameznika ali skupino po naslednjih kriterijih: 
  
1.  “CASTNI OBCAN”, ima pomen priznanja za življenjsko delo posameznika. 
Najvišje castno priznanje Obcine Tabor je “CASTNI OBCAN”. Listina je priznanje posamezniku za njegovo 
življenjsko delo. Podeljuje se jo za tiste trajne dosežke na znanstvenem, ekonomskem, kulturnem, 
razvojnem, vzgojno-izobraževalnem, športnem, naravovarstvenem, humanitarnem ali še na katerem drugem 
podrocju dela posamezniku, ki je s svojim delovanjem tako prispeval k razvoju, ugledu in uveljavitvi Obcine 
Tabor, da ima to trajni pomen. 
Priznanje “CASTNI OBCAN” se lahko podeli tudi drugemu obcanu ali tujcu, vendar po najvec en primer na 
leto. 
Imenovano priznanje obsega umetniško izdelano listino v velikosti F=(najmanj) A3, na kateri je besedilo 
sklepa s katerim je priznanje podeljeno. Krasi pa ga grb obcine, ter štampiljka oziroma pecat obcine. 
Priznanje “castni obcan” naj bo namenu primerno uokvirjeno. 
 
2. “PRIZNANJE OBCINE TABOR”, ima pomen priznanja za dosežke v obdobju zadnjega leta. 
Drugo najvišje obcinsko priznanje je “PRIZNANJE OBCINE TABOR”. Ta listina se podeljuje tistim 
posameznikom ali skupini ljudi, ki so dosegli izjemne uspehe in dosežke na družbenoekonomskem, 
znanstvenem, tehnicnem, kulturnem in drugih podrocjih ustvarjalnosti dela v obdobju zadnjega leta. 
Priznanje naj ima znacaj vzpodbude obcanom ali tudi tujcem za takšno nadaljnje tvorno delo, ki ima pomen 
za razvoj in napredek Obcine Tabor.  
Ta priznanja vsebujejo utemeljitev sklepa s katerim je priznanje podeljeno. Listino krasi obcinski grb s 
štampiljko ali pa pecatom, izdelana na F=A3 in so namenu primerno uokvirjena. Podeljujejo se vsako leto, 
vendar najvec v treh primerih. 

  
3. “ZLATA PLAKETA OBCINE TABOR”, ima pomen priznanja za pomembne enkratne dosežke 

na razlicnih podrocjih ustvarjalnosti v obdobju zadnjega leta. 
“ZLATA PLAKETA OBCINE TABOR” ima pomen priznanja za enkratne pomembne dosežke na že zgoraj 
imenovanih podrocjih. Zlata plaketa je pozlacena barvna kovinska plošca z natisnjenim ali vgraviranim 
besedilom utemeljitve s katero je bila podeljena ter z obcinskim grbom na sredini. Nje velikost je 25 x 25 
cm, preda se jo položeno v posebni šatulji, spremlja jo odlocba o priznanju. Zlato plaketo lahko prejmejo 
posamezniki, skupine obcanov ali pravne osebe, podeli se lahko vsako leto, izjemoma najvec v treh primerih. 
 
Predlogi se pošljejo ali osebno dostavijo na Obcino Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor, v zaprti kuverti s 
pripisom »OBCINSKA PRIZNANJA«. Zadnji rok za dostavo je 22.3.2004 do 15 ure. Predloge, ki bodo 
prispeli po navedenem datumu bomo zavrnili. 
 
V primeru, da potrebujete dodatna pojasnila, vam jih bo posredovala, v casu uradnih ur Obcine Tabor, 
Lilijana ŠTOR  in sicer po telefonu 03 705 70 82 ali pa se osebno zglasite pri njej na Obcini Tabor.   
 

v 
 

Cistilna akcija in odvoz kosovnih odpadkov  
  
Tako kot imamo radi doma, da je pred Veliko nocjo temeljito pocišceno, si tudi na obcini prizadevamo, da 
skupaj s clani  društev pocistimo potoke, gozdove, travnike in druge javne površine. Potrebno je reci, da se je 
zavest o cistem in zdravem okolju, v zadnjih letih pri nas le spreminja na bolje. Pa vendar se preko leta 
nabere dovolj velika kolicina odsluženih kosovnih odpadkov in prav je , da jih odpeljemo tja kamor spadajo – 
na deponijo.  
 
Letošnja cistilna akcija bo casovno malo prej kot prejšnja leta in sicer v soboto, 13. marca od 8. do 13. ure . 
Nosilec akcije je  Turisticno društvo Tabor. Vsa društva vabimo, da se akcije udeležijo, število udeležencev 



 

pa sporocijo obcinski upravi, ki bo poskrbela za vrece za smeti, odvoz kontejnerjev in nenazadnje, župan bo 
ob koncu akcije  udeležence pocastil z malico in verjetno tudi kakšnim pivom.  
Poleg te akcije bo organiziran odvoz kosovnih odpadkov po vaseh in sicer od 8. do 16. marca, kot 
prikazuje naslednja tabela: 
 
Zap.št
. 

Stojno mesto Velikost 
kontejn. v m3 

Datum postavitve Datum odvoza  

1. Tabor (dom krajanov, Tabor 25) 20 8.3. 10.3. 
2. Ojstriška vas (gasilski dom Ojstr. vas) 20 8.3. 10.3. 
3. sp. Kapla (Mežnar, Kapla 7) 5 8.3. 10.3. 
4. Kapla (gasilski dom) 20 10.3. 12.3. 
5. Pondor (pri lipi sredi vasi) 20 10.3. 12.3. 
6. Miklavž (Rak, Miklavž 11) 5 10.3. 12.3. 
7. Loke (stara šola) 20 12.3. 16.3. 
8. Tabor (dom krajanov, Tabor 25) 20 12.3. 16.3. 
9. Crni Vrh, (križišce pri Cestnik, Crni Vrh 14) 5 12.3. 16.3. 
10. Crni Vrh-Dol (Albijani, Crni Vrh 31-križišce) 5 12.3. 16.3. 
 
V soboto, 13. marca bo možno pred Domom krajanov brezplacno oddati nevarne snovi, kot so razna olja, 
akumulatorji, kisline, škropiva, barve, laki ipd. 
 
Ker se zavedamo, da se med letom nabere precej odsluženih avtomobilov in drugih vecjih kovinskih 
odpadkov, smo letos pripravili odvoz na malce drugacen nacin kot lani. Letos ne bomo zbirali kupov železja 
(predvsem so to avtomobili) pred Domom krajanov, ampak vas naprošamo, da jih pripravite ob dovoznih 
cestah in sporocite lokacijo in število na upravo Obcine Tabor, konkretno Vidu Poznicu, tel: 705 70 86, 
MOB: 040 490 711, mi pa bomo poskrbeli za pravocasen odvoz. Tudi ta del akcije bo trajal od 8. do 16. 
marca. 
 

Skušajmo si olepšati življenje!  
 
Javni poziv za vlaganje zahtevkov za vracilo vlaganj v javno telekomunikacijsko 

omrežje 
 
Nastopil je cas, ko je pricel teci štirimesecni rok za vlaganje zahtevkov za vracilo prekomernih  vlaganj v 
javno telekomunikacijsko omrežje. Zadnji rok za vložitev zahtevka je 6. junij 2004. Kadar gre za skupinsko 
izgradnjo in o tem obstajajo dokumenti (pogodbe, racuni in druge verodostojne listine), lahko zahtevek poda 
lokalna skupnost (obcina), kadar pa je narocnik sklenil individualno pogodbo ali drugo listino s takratnim 
PTT podjetjem, poda zahtevek individualno. Zahtevki , tako skupinski kot individualni, se podajajo na 
Državno pravobranilstvo, Zunanji oddelek Celje, Trg celjskih knezov 10, 3000 Celje, kjer se bo sklenila 
pisna poravnava. Kakšen bo znesek poravnave, je v tem trenutku še težko reci, gotovo pa je, da država ne bo 
vracala sredstev, ki so bila v tistem casu, ko je bil telefon priklopljen, obvezna kot prikljucnina. Prav tako 
moramo bit i realisti pri napovedi vracil, saj nam je jasno, da bo zelo težko dokazati vlaganja ljudi (obvezno 
prostovoljno delo, izkopi, nabave kabla na prostem trgu ipd). Na seji našega odbora za vracanje vlaganj, ki je 
bila 9. februarja na Obcini Tabor, smo se dogovorili sledece: 
1. Obcina Tabor bo za tiste narocnike, za katere obstaja dokumentacija  takratne Krajevne skupnosti Tabor, 

to pa so konkretno narocniki t.i. druge akcije, ki so dobili telefon ob koncu leta 1990 in zacetku leta 1991 
in  tretje akcije iz leta 1996, nastopila kot kolektivni vlagatelj zahtevka za vracilo. Na oglasni deski 
Obcine Tabor v avli pred prostori obcinske  uprave bo od 8. do 31. marca objavljen seznam vseh 
narocnikov za katere obstajajo podatki v arhivih obcine. Vabimo vas, da si ga ogledate in nam v 
primeru napak posredujete ustrezne podatke. Za morebitna vprašanja in pripombe glede seznama smo 
vam na voljo v casu uradnih ur, torej v ponedeljek od 8. do 15. ure, sredo od 8. do 12. in 13. do 17. ure 
ter v petek od 8. do 12. ure. 

2.  Za narocnike telefona iz prve akcije leta 1974 žal na Obcini Tabor ne obstaja nobena dokumentacija, 
vemo pa, da nekateri narocniki še vedno hranijo listine, ki dokazujejo placilo izgradnje. Vsi ti narocniki, 
po naših podatkih jih je bilo 39, morajo podati zahtevek individualno na Državnem pravobranilstvu v 
Celju. Listine, ki jih morajo zahtevku priložiti so opisane v uvodu clanka. Najvecji problem pri tem je, 
da je od njihovega priklopa minilo že 30 let in marsikdo nima vec ustrezne dokumentacije. Tem 
svetujemo, da si jo pridobijo iz arhivov Telekoma. 



 

3. Obstajajo pa še nekatere posebnosti; nekaj narocnikov iz Miklavža je sklenilo pogodbo s KS Cemšenik 
oz. PTT podjetjem Trbovlje. Ti narocniki uveljavljajo svoje zahtevke preko KS Cemšenik ali direktno na 
Državnem pravobranilstvu. Druga takšna skupina so narocniki, ki so dobili (in seveda tudi placali tam) 
telefon preko KS Vransko ali Gomilsko. Za te velja, da uveljavljajo zahtevke pri Obcini Vransko ali 
Braslovce. Imamo pa tudi obratne primere, ko so narocniki iz sedanje Obcine Vransko, vplacali in dobili 
telefon iz Tabora. Za vse te bo poskrbela Obcina Tabor v sklopu kolektivne vloge. 

4. Opozoriti velja tudi na daljši casovni odmik od pridobitve telefonskih prikljuckov. Zaradi tega je 
marsikje prišlo do sprememb narocnika, pa naj si bo to smrt, prodaja hiše ali kakšna druga zamenjava 
lastništva. V takšnih primerih pa je nujno na Obcino Tabor (Vidu Poznicu) predložiti dokazilo o 
pravnem nasledstvu. 

Kot ste iz clanka opazili, nikjer ne piše koliko sredstev in kdaj bo posamezni vlagatelj dobil vrnjenih. Žal iz 
trenutno veljavne zakonodaje iz tega podrocja tega ni možno razbrati, zato vam ne moremo obljubiti gradov 
v oblakih. Iz vsakodnevne prakse je razvidno, da je ponavadi tako, da tam kjer mora država kaj vrniti 
državljanu, gre zelo pocasi in obratno, državljan pa je zmeraj primoran v roku placati svoj davek. Vsekakor 
se vracilo ne bo realiziralo pred prodajo Telekoma. Toda kljub vsemu, premaknilo se je in mi smo zraven!  
 

Popis suše 
 
Komisija za popis suše se opravicuje zaradi nevšecnosti, ki so spremljale ponovni popis. Vzrok težavam so 
bile povezave z racunalniškim centrom MZKGP. Popis je naceloma koncan. Morebitni zamudniki naj oddajo 
dokumentacijo na Obcini Tabor ,  najkasneje do 15. marca 2004. Kasnejših vlog ne bomo mogli upoštevati.  
 
                                          Vid Poznic 
 

v 
 

Porocilo o delu Obcinske knjižnice Tabor v mesecu februarju 2004 
 
Obcinska knjižnica Tabor je v novih prostorih »zaživela« novo, upajmo, boljše življenje.  Ceprav je prostor, v katerem 
se nahaja knjižnica sedaj, precej manjši kot prostori v  Lokah, je za uporabnike knjižnice prijaznejši in dostopnejši. Vse 
to se že odraža pri obisku knjižnice, ki  narašca. Tako je gradivo v knjižnici Tabor v mesecu februarju iskalo 40 
obiskovalcev, ki so si v povprecju sposodili tri izvode knjižnega gradiva. Prav tako nas  veseli, da smo imeli na obisku 
obisku naše najmlajš e bralce iz vrtca Tabor. Knjižnicarja sva na novo uredila postavitev gradiva, tako da je sedaj le-to 
bolj pregledno in dostopno. Z dograditvijo knjižnih polic bomo lahko ponudili še vec knjižnega gradiva. Žal nam zaradi 
casovne stiske ni uspelo izpeljati pravljicne urice, kar bomo popravili v naslednjem mesecu. V petek, 20. 2., ob 19. uri 
pa smo imeli potopisno predavanje o Iranu, ki je bilo lepo obiskano. Naj omenimo, da je vstop na potopisna predavanja 
prost. 
 
V mesecu marcu bo knjižnica odprta ob sredah popoldne (3. 3., 17. 3., 31. 3., vsakic od 16. do 18. ure) in ob sredah 
dopoldne (10. 3. in 24. 3., od 10. do 12. ure) ter ob sobotah od 9. do 11. ure. 
Potopisno predavanje bo v cetrtek, 18. 3., ob 19. uri v prostorih knjižnice, obvestilo o datumu in uri pravljicne urice bo 
dostopno v knjižnici. 
 
Vse bralce knjižnice, ki imajo gradivo izposojeno že dalj casa (vec kot dva meseca), pozivamo, da v zacetku marca 
vrnejo gradivo, saj bomo v nasprotnem primeru prisiljeni poslati opomine in racunati zamudo. 
 
Tiste, ki pa še niso vpisani v knjižnico Tabor, vabimo, naj nas obišcejo in si izberejo kakšno knjigo ... 
 
                                                 Uroš in Barbara 
 

v 

 
Spoštovani ! 

 
Morda ste že seznanjeni s prizadevanji Župnije sv. Mihaela Vransko in župnijske Karitas Vransko, da 
zgradita  dom za starejše. 
 



 

Potrebe po domski oskrbi se vecajo. Daljša se naša življenjska doba, kar je sicer lepo. Na drugi strani pa naš 
nacin življenja nima kaj dosti razumevanja za potrebe in želje starejših ljudi.  Cakalna doba na mesto v 
obstojecih domovih za starejše je dolga, za nekatere predolga. Zato želimo na Vranskem tem potrebam 
prisluhniti in vam nuditi domsko oskrbo v bližini vašega domacega kraja. Izgradnjo doma podpira tudi 
Obcina Vransko in njen župan. 
 
Z izgradnjo doma pa so povezana ogromna financna sredstva. Predracun izgradnje in opreme znaša kar 400 
mio SIT. Investicija bo v celoti pokrita s prostovoljnimi prispevki dobrih ljudi, sponzorstvom, donatorstvom, 
prostovoljnim delom in prispevki v materialu. V okviru župnije in Obcine Vransko smo zbrali že skoraj 
cetrtino potrebnih sredstev in NAŠ DOM spravili pod streho. 
 
Tokrat se obracamo na vas spoštovane obcanke in obcani Obcine Tabor in vas preprosto prosimo, da darujete 
po svojih moceh za izgradnjo NAŠEGA DOMA. Darovali boste za dom kjer boste lahko, ce boste seveda  
želeli, preživeli jesen svojega življenja. Nacrtujemo, da bo to možno že v letu 2005. 
 
Prilagamo kratko zgibanko  in nakaznico. 
 
Hvala vsem, ki se boste odlocili prispevati svoj dar. 
 
Župnijska karitas Vransko                                                                                     Župnija sv. Mihaela Vransko 
      Martina Felicijan                                                                                                     Jože Turinek, župnik 

 
v 
 

Izkoristite brezplacne dejavnosti  
 
V našem širšem lokalnem okolju obstaja kar nekaj brezplacnih dejavnosti, ki pokrivajo razlicna podrocja. Zakaj jih ne 
bi izkoristili tudi vi? V nadaljevanju vam predstavljamo nekatere izmed njih.  
 

CIPS-informativno mesto Žalec 
 
Ce nacrtujete novo poklicno pot, vam CIPS nudi opise poklicev in racunalniški program za samostojno nacrtovanje 
poklicne poti (KIK) ter nasvete kako iskati zaposlitev, pisati prošnje. 
Ce se odlocate za šolanje, pri njih najdete vse informacije o srednjih, višjih, visokih šolah, fakultetah in akademijah ter 
o štipendijah in objavah vajeniških ucnih mest.  
CIPS je odprt ob ponedeljkih in torkih od 12. do 14. ure, ob sredah od 10. do 12. ure, ob cetrtkih od 8. do 15. ure in ob 
petkih od 8. do 12. ure.  
 
Za dodatne informacije poklicite na telefonsko številko (03)713-35-65, pišite na e-naslov lu-zalec@upi.si ali jih obišcite 
v prostorih UPI-Ljudske univerze Žalec, Ul. Ivanke Uranjek 6, Žalec.  
 

Središce za samostojno ucenje  
 
Središce za samostojno ucenje je namenjeno samostojnemu ucenju udeležencev s pomocjo multimedijskega gradiva in 
usposobljenega svetovalca, ki nudi nasvete in/ali ucno pomoc posameznikom. Središce za samostojno ucenje vam 
omogoca tudi iskanje informacij na svetovnem spletu, pošiljanje elektronske pošte, branje aktualnih ali strokovnih revij 
in casopisov. 
Središce razpolaga z 42 gradivi: pisnimi gradivi, knjigami in multimedijskimi pripomocki, med katerimi prevladujejo 
gradiva za tuje jezike (CD-romi, ucbeniki in avdio kasete za anglešcino, nemšcino, italijanšcino in francošcino) in 
multimedijska gradiva za racunalniško opismenjevanje. Sledijo razne enciklopedije in leksikoni, slovarji, video 
programi s podrocja naravoslovja in družboslovja, knjige s podrocja družbenih ved, komunikacije in umetnosti ter 
turisticni vodici. 
Središce je odprto v ponedeljek od 8. do 16. ure, v torek in sredo od 7.30 do 18. ure, v cetrtek od 7.30 do 15. 30 in v 
petek od 7.30 do 16. ure. 
 
Za dodatne informacije poklicite na telefonsko številko (03)713-35-68, pišite na e-naslov mojca.gresak@upi.si ali jih 
obišcite v prostorih UPI-Ljudske univerze Žalec, Ul. Ivanke Uranjek 6, Žalec. 
 

Referencni center za e -poslovanje in e -tocka 
 



 

Z mesecem oktobrom 2003 so na  Razvojni agenciji Savinja pridobili status Referencnega centra za e–poslovanje. 
Izvajajo promocijo elektronskega poslovanja in uvajanja novih oblik dela, zagotavljajo strokovno pomoc pri uvajanju e-
poslovanja in novih oblik dela ter izvajajo usposabljanja s pomocjo e-ucenja. 
Na RA Savinji se nahaja tudi e-tocka, preko katere imajo uporabniki-podjetniki vsak dan od 8. do 12. ure brezplacen 
dostop do racunalnika in interneta.  
  
Dodatne informacije na sedežu RA Savinja, Heroja Staneta 3, Žalec in na telefonski številki (03)713 68 60, e- naslov: 
rcep@zalec.si ter na spletni strani www.ra-savinja.si .  
 

Svetovalno središce Žalec 
 
V Svetovalnem središcu Žalec vam pomagajo, da se odlocite za izobraževanje in ucenje, izberete ustrezen program ter 
organizacijsko in vsebinsko pravilno nacrtujete svojo izobraževalno pot. V središcu imajo na voljo informacije o vseh 
izobraževalnih programih v lokalnem okolju za pridobitev izobrazbe, posredujejo informacije o jezikovnih, 
racunalniških ter drugih izobraževalnih programih, kot so programi avtošol, glasbenih šol, idr. Prav tako vam nudijo 
informacije o izobraževalnih programih za brezposelne, o izobraževalnih programih obrtnih in gospodarskih zbornic, 
socialnih in zdravstvenih ustanov, knjižnic, muzejev ter klubov in društev. Nudijo vam tudi informacije za pridobitev 
štipendij in posojil.  
Pomagajo vam tudi med samim izobraževanjem, zlasti pri nacrtovanju, organizaciji in spremljanju izobraževanja ali 
ucenja, ter pri odpravljanju težav, ki jih imate v izobraževalnem procesu in pri ucenju. Seznanjajo vas z organiziranimi 
oblikami ucne pomoci in možnostmi inštrukcij.  
Ob koncu izobraževanja pa vam pomagajo, da ocenite svojo uspešnost, dosežke izobraževanja, ocenite uporabnost 
pridobljenega znanja ter premislite in nacrtujete svojo nadaljnjo delovno, osebno in izobraževalno pot. Svetujejo vam 
tudi glede možnosti zaposlovanja. 
 
Za dodatne informacije poklicite na telefonsko številko (03)713-35-65, pišite na e-naslov isio@upi.si ali jih obišcite 
osebno v prostorih UPI-Ljudske univerze Žalec, Ul. Ivanke Uranjek 6, Žalec ali na spletni strani www.upi.si . 
 
                                                                                                                                                             Mihaela Anclin 

v 
 

Informacije za kmetovalce 
 
1. PRIDELOVANJE IN SKLADIŠCENJE HMELJA, predavanje 3. 3. 2004,  ob 10. uri v  balkonski sejni sobi 
SZKB v Žalcu. 
 
2. VARSTVO SADNEGA DREVJA, predavanje 4. 3. 2004, ob 9. uri v  balkonski sejni sobi SZKB v Žalcu. 
 
3. VOLNA-POMEMBEN NARAVNI MATERIAL, enodnevni posvet, 10. marca 2004, s pricetkom ob 8. uri,  v 
Restavraciji Gaj, Loke pri Mozirju. 
 
Program: 
 8.00 -  8.30         Vpliv prehrane na kvaliteto volne (mag. Zlatko Jenko, KGZ -Nova Gorica)                        
 8.30 -  9.00 Striženje, sortiranje in skladišcenje volne (mag. Zlatko Jenko, KGZ -NG)                      
 9.00 -10.00 Lastnosti in uporaba volne (dr.Tatjana Rijavec, Naravoslovna tehniška fakulteta, Ljubljana) 
10.00-10.20 Odmor (kava, sok, jabolko) 
10.20-11.20         Možnosti uporabe domace volne (dr. Tatjana Rijavec, Narav. teh. fak.,LJ.) 
11.20-12.00 Izkušnje pri predelavi in trženju volne na kmetiji GOLTNIK (Edi Goltnik,Pliberk) 
12,00-12.20 Odmor (kava, sok, jabolko)    
12.20-12.50 Predelava volne v predilnici KOŠIR  (Košir Jože, Moste pri Žirovnici)        
12.50-13.20 Predelava in trženje volne v predilnici SRBLIN (Leon Srblin, Selnica ob Dravi) 
13.20-13.50 Uporaba volne za izolacijo v montažnih hišah (Mirijana Bracic, Marles) 
 
V ceno 4.800 SIT z DDV je vkljuceno gradivo in postrežba v odmoru. Zaželena je predhodna prijava na obmocnih 
izpostavah KGZ-Celje. 
Informacije; KGZ Celje, Trnoveljska c.1, Celje,  Peter Pšaker ali Barbara Lobe,  
Tel. (03) 425-5512, E-mail:peter.psaker@ce.kgzs.si 
 
4. TROŠARINA – obrazce ZAHTEVEK ZA VRACILO TOŠARINE ZA MINERALNO OLJE, KI GA ZA 
POGON KMETIJSKE IN GOZDARSKE MEHANIZACIJE PORABI FIZICNA OSEBA, kupite v knjigarni ali 
dobite na KSS Žalec, zadnji rok za vložitev zahtevka je 31. 3. 2004.  
 
5. ŠE VEDNO JE CAS ZA PRIPRAVO POGODBE ZA PRIDELOVANJE SLADKORNE PESE s TSO. 
 



 

6. Zbiramo prijave za tecaj REJE KRAV DOJILJ IN PITANJE GOVEDI, KI BO 17. 3. 2004. Tecaj bo  veljal 
kot nadaljevalno izobraževanje za  SKOP – REJ. 
 

         Kmetijska svetovalna služba Žalec 
 

Obvestilo rejcem 
 
Obvešcamo Vas, da bo zaradi spremembe Pravilnika o oznacevanju živali, veterinarskem spricevalu in veterinarski 
napotnici (Ul. RS 33/01 in 110/o2) od 16. 2. 2004  izdajanje veterinarskih spriceval potekalo na spremenjen nacin. 
Veterinarska spricevala se bodo izdajala na sedežu veterinarske ambulante FARMA v Podlogu 1,  v Šempetru. 
Uradne ure za izdajo spriceval bodo od ponedeljka do petka od 7.00 do 10.00 ure in popoldan od 17,00 do 18.00 
ure.  
 
Imetniki živali, ki morajo imeti veterinarsko spricevalo za živali, ki se prodajajo, odpremljajo na sezonsko pašo, v 
klavnico, na sejme, razstave ali druge kraje, kjer se zbirajo tovrstne živali, morajo za izdajo spricevala veterinarju 
predložiti: 
 
- HLEVSKO KNJIGO (dnevnik veterinarskih storitev) 
- ODLOCBO O PODELJENEM STATUSTU CREDE 
- POTNI LIST ZA ŽIVALI, KI  SE PREMIKAJ O 
- DENAR ZA PLACILO PRISTOJBINE 
 
Veterinarsko spricevalo po novem velja 10 dni, tako da imajo imetniki dovolj casa, da si ga priskrbijo. Pristojbine za 
živali se znižajo in znašajo za veliko žival (govedo, konj) 

 
396,00 SIT, za tele pa 162,00 SIT. 

 
Na željo imetnika živali se veterinarsko spricevalo lahko izda tudi na domu, a v tem primeru je cena za posamezno 
spricevalo 3.290,00 SIT + pristojbina. 
 
                                                                                                             Farma, veterinarska ambulanta, d.o.o. 
                                                                                                                       in Hmezad KZ  Tabor z.o.o. 

v 

 
V mesecu februarju se je zgodilo vec prijetnih dogodkov: 
- Kulturno društvo »Ivan Cankar« je 7. februarja  organiziralo proslavo ob dnevu kulture,  
- Društvo podeželske mladine je  14. februarja pripravilo Valentinov ples, 
- Mladinska dramska skupina Tabor je 21.februarja uprizorila igro Županova Micka, 
- Vrtec Tabor in Turisticno društvo Tabor sta 29. februarja organizirala otroško maškarado. 
 
Vse prireditve so bile lepo organizirane in dobro obiskane. 
 

Tatjana Kovce 
v 

                         
Obvešcamo vas, da bo redni letni obcni zbor Planinskega društva Tabor 

v soboto, 06.03.2004, ob 19.00 uri, 
v prostorih stare šole v Lokah. 

 
Po obcnem zboru bo žrebanje dežurstev na Zajcevi koci, hkrati bo možno  placati clanarino za leto 2004. 

VABLJENI VSI CLANI IN SIMPATIZERJI DRUŠTVA. 
 

Planinsko društvo  TABOR 
 
 
 



 

Informator je informativna tiskovina Obcine Tabor. Avtorji clankov so odgovorni za vsebino in slovnicno formo 
clankov. Clankov brez navedenega avtorja ali skupine avtorjev (društva) v bodoce ne bomo objavljali.  
 
 
 
PROSTOVOLJNO  GASILSKO         
DRUŠTVO  LOKE          
 
 
 
 
 

Drage žene, matere in dekleta, vzemite si cas in se nam pridružite na 
prireditvi, ki je namenjena prav Vam. 

 
 

Vabimo Vas na prireditev ob dnevu žena in materinskem dnevu, ki bo v 
soboto dne, 20. 3. 2004, ob 19.00 uri v Domu krajanov Tabor. 

 
 

V kulturnem programu bodo sodelovali: 
- Otroci iz vrtca Tabor 
- Ucenci OŠ Tabor 
- Fantje izpod Krvavice 
- Moški pevski zbor Pevskega društva Tabor 

 
Po koncanem kulturnem programu bo družabni vecer, do jutranjih ur ob zvokih 

ansambla "SAVINJA". Za jedaco in pijaco bodo poskrbeli gasilci iz Lok. 
 
Cena bloka za vecerjo znaša 2.000 SIT. 
 
Blok je možno dobiti do cetrtka, 18. 3. 2004: 
- v Kmetijski preskrbi Tabor, 
- v OŠ Tabor, pri ga. Manji Drnolšek, 
- pri g. Lipetu Tekavcu. 
 
 
Dodatne informacije je možno dobiti na telefonsko številko: 572-70-12 pri  g. Lipetu 
Tekavcu. 
 
 

VSTOP  BO  PROST. 
     
 

VABLJENI V CIM VECJEM ŠTEVILU. 
 

Ko  južni veter sneg topi, 
ko po narcisah zadiši, 

takrat se v marcu dan rodi, 
za žene, matere in dekleta 

naj  ta  dan  živi. 
 


