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POZDRAV UREDNIC IZPOD KRVAVICE 

 

 
 
Pustne šeme so pregnale zimo in v deželo je 
prišla - POMLAD! Ja, prav zares smo jo že 
komaj čakali. Da odvržemo zimsko garderobo, 
pozabimo na jutranje strganje vetrobranskih 
šip, počasi zaključimo kurilno sezono in si na 
toplem soncu pretegnemo in pregrejemo kosti. 
 

Človek je čisto prerojen, ko se mu pogled 
ustavi na pomladnem cvetju, ko zasliši ptičje 
žvrgolenje in ko se povsod naokoli prebuja 
čudovita narava. Po dolgi in pusti zimi je 
končno dano zvončkom, telohom, trobenticam 
in žafranu, da pokukajo na plan. 
 

Kljub prijetni spomladanski utrujenosti pa se 
je tudi tokrat nabrala zvrhana mera zanimivih 
prispevkov: prisostvovali smo podpisu 
gasilske pogodbe, bili na sprejemu Mitje 
Potočnika in Sabine Bec v Ojstriški vasi… 
Zanimivo je bilo v šoli in vrtcu, tudi Občinska 
uprava je pripravila nekaj prispevkov in 
obvestil, pripravljamo se na čistilno akcijo… 
 

Več o vsem skupaj pa v nadaljevanju. Ostanite 
v cvetju! 
 

Saša & Tatjana

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________
  

Banka ti ponudi dežnik, ko sije sonce
 

Ali je denar sveta vladar? Še pred tridesetimi 
leti so nas učili, da to ni res. Socializem in 
sociala, bratstvo, uravnilovka in skrb države za 
svoje državljane so bile glavne vrednote, ki so 
združevale balkanske države v skupni  

 
Jugoslaviji. Koliko to stane se nismo 
spraševali, saj je za to skrbela država, redki 
izvoljenci ljudstva pa so tudi takrat uživali v 
vilah in jahtah, med tem ko je večina bila 
zadovoljna z jugom 45, stoenka pa je že 
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skorajda predstavljala prestiž. Naše je bilo 
morje do Albanije, vsi smo imeli službe, ob 
vikendih pa smo drug drugemu pomagali pri 
zalivanju prve »plate«. 
 

Vsi, ki ste rojeni po letu 1980 si mislite, da se 
mi verjetno malce blede in sem nostalgičen po, 
v zadnjem času čedalje pogosto omenjenem, 
opevanem pravičnem socializmu. Sem pri 
polni zavesti, ta uvod pa sem uporabil le kot 
prispodobo k trditvi, da ima vsaka stvar svojo 
ceno. Če je ta cena izražena samo v denarju, je 
to še najmanjša »cena«, ko pa se izraža s 
pobijanjem lastnega ljudstva, pa je to tragedija. 
Večina dogodkov po svetu v zadnjih tridesetih 
letih, kjer je država preveč »skrbela« za 
državljane, se je končalo nesrečno. Še so živi 
spomini na dogajanja v državah bivše skupne 
domovine Jugoslavije, danes pa smo priče 
tragediji v Libiji, ki je v času bivše Jugoslavije 
bila njena velika prijateljica. Šele sedaj nam je 
jasno, da smo jo Slovenci od vseh naših 
nekdanjih prijateljev odnesli najceneje in na to 
tudi hitro pozabili. Morda je ravno zato pri nas 
nastalo pravo gojišče tajkunov, uspešno pa 
izkušnje izvažamo tudi v evropsko unijo, kar 
je pred kratkim pokazal tudi naš evroposlanec 
in nekdanji zunanji minister Zoran Thaler. Ni 
kaj, Slovenci smo kerlci, ki bomo tudi 
dokazali, da je recesija le izmišljotina 
nekaterih, saj so na novo odprte gostilne polne, 
ne da bi katera od starih propadla.  
 

In zdaj k dejstvu. Banka Celje bo sredi meseca 
aprila ukinila delovanja bankomata v Taboru. 
Zlobneži sicer trdijo, da zato, ker je po logiki 
zadnjih bančnih ropov v Šempetru in na 
Vranskem zdaj na vrsti bankomat v Taboru. 
No, pa šalo na stran: vsa pogajanja z bančniki 

so propadla, saj so le-ti zahtevali, da občina 
krije stroške premajhnega števila mesečnih 
dvigov, ki naj bi znašali le tretjino cenovnega  
normativa. Nikakršno prepričevanje o 
naraščanju prebivalstva ni prepričalo 
bančnikov, ki se obnašajo podobno kot se je 
leta 2005 direktor Mercatorja Zoran Jankovič, 
ki je nameraval ukiniti trgovino v Taboru. Ta 
trgovina pod taktirko drugega gospodarja zdaj 
lepo deluje in upam, da tudi zgodba o 
bankomatu še ni dokončna, saj predstavlja 
mnogim občanom neprecenljiv pripomoček pri 
dvigovanju gotovine v katerem koli času.  
 

Prepričan pa sem, da je z mojega osebnega 
vidika bančno razmišljanje napačno, saj 
ukinjanje bankomatov v odročnih krajih 
dolgoročno ni racionalno, saj bom jaz osebno 
prvi, ki bo ta dan zamenjal banko in ne 
dvomim, da bo Banka Celje v Taboru izgubila 
kar nekaj klientele. Očitno pa jih to v tem 
trenutku ne zanima preveč, saj so v postopku 
prodaje in sedanji lastniki verjetno zahtevajo, 
da se ukinejo vse dejavnosti, ki ne prinašajo 
dobička in bi eventualno vplivale na nižjo 
vrednost banke. Prišli smo torej v obdobje, ko 
naše banke niso več servis za občane, temveč 
so lastnice propadlih podjetij in se želijo čim 
dražje prodati. Verjetno bančne zgodbe s tem 
še ni konec in sam bog ve, kje bo končal 
bankomat iz Tabora. 
 

Sicer pa že od nekdaj velja rek: »Banka ti 
ponuja dežnik, ko zunaj sije sonce«. Ko jo 
resnično potrebuješ, so bančna vrata običajno 
zaprta. 

Vilko Jazbinšek, župan 
 

________________________________________________________________________________

 
 

O B I S K A L A    N A S    J E 
 
S privoljenjem srečnih mamic in ponosnih očkov razglašamo prihod novorojenčkov: 
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• 17. februarja se je celjski porodnišnici rodila 4.250 g težka 52 cm velika deklica TINKARA, 
staršema Maji Breznikar Krepša in Urošu Breznikarju iz Ojstriške vasi. 

 

• 15. marca se je v ljubljanski porodnišnici rodila 2.960 g težka in 49 cm velika deklica NINA 
EVITA, staršema Saši Zidanšek Obreza (naši sodelavki) in Damjanu Obrezi iz Žalca. 

 
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 
_______________________________________________________________________________________ 

 

 
Poziv vsem staršem  
ali skrbnikom otrok 

 
Obveščamo Vas, da je na podlagi Odloga o 
enkratnem denarnem prispevku za novorojence in 
prvošolce POŠ Tabor v Občini Tabor, ki ga je 
sprejel župan Občine Tabor 27. 3. 2006 in je bil 
objavljen v Uradnem listu, št. 43, dne 21. 6. 2006, 
potrebno najkasneje do 15. aprila 2011 (za tekoče 
leto) dostaviti pisno vlogo za dodelitev enkratnega 
denarnega prispevka. 
 

Obrazec lahko upravičenec dvigne v sprejemni 
pisarni Občine Tabor pri gospe Tatjani Kovče v 
času uradni ur, ter ga izpolnjenega pošlje po pošti 
ali vloži v sprejemni pisarni. 
 

Do denarnega prispevka so upravičeni tisti starši 
oz. skrbniki, katerih novorojenčki so se rodili po 1. 
aprilu preteklega leta (2010) oz do 15. aprila 
tekočega leta (2011), ter starši oz. skrbniki 
prvošolcev, ki bodo vstopili v prvi razred 
septembra 2011. 
 

Pisna vloga mora vsebovati naslednje podatke oz. 
dokumente: 
 

-ZA NOVOROJENČKE: ime, priimek, naslov 
(stalnega in začasnega bivališča, če obstaja) za 
starše ali skrbnika in otroka, izpisek iz rojstne 
matične knjige novorojenca, potrdilo o stalnem 
prebivališču novorojenca in tistega od staršev ali 
skrbnikov, ki upravičeno uveljavlja pravico do 
denarne pomoči, fotokopija dokumenta s številko 
transakcijskega računa starša ali skrbnika 
upravičenca, odločba Centra za socialno delo, s 
katero skrbnik izkazuje skrbništvo; 
 

-ZA PRVOŠOLČKE: ime, priimek, naslov 
(stalnega in začasnega bivališča) za starša ali 
skrbnika in otroka, potrdilo o vpisu prvošolca v 
POŠ Tabor, fotokopija dokumenta in številko 
transakcijskega računa starša ali skrbnika 
upravičenca, odločba Centra za socialno delo, s 
katero skrbnik izkazuje skrbništvo. 
 

POMEMBNO! Pogoj za dodelitev enkratnega 
denarnega prispevka upravičencu za 
novorojenca je prijavljeno stalno prebivališče v 

Občini Tabor, za prvošolca pa vpis v POŠ 
Tabor! 

Lilijana Štor Krebs  
_________________________________________ 
 

Spoštovane občanke, občani! 
 
15. maja 2011 se nam v Taboru ponovno obeta 
velik tradicionalen Šentjurski sejem, ki ga vsako 
leto obišče veliko število obiskovalcev!  
 

Verjamemo, da je v naši občini veliko spretnih rok 
in uspešnih podjetnikov, zato vas vljudno vabimo, 
da na našem sejmu predstavite svojo dejavnost, 
dopolnilno dejavnost ali morda celo samo hobi! 
 

Za vse informacije smo Vam na voljo na Občinski 
upravi, tel. št. 03 705 70 88! 
 

Simon Jan 
_________________________________________ 
 
Tudi v letu 2011 brezplačno zbiranje 

in odvoz starih in zapuščenih vozil 
 
Občane obveščamo, da lahko tudi letos oddate 
stare, odslužene ali zapuščene avtomobile. To je 
lepa priložnost, da brezplačno in brez posledic za 
okolje odstranite neuporabne avtomobile in 
počistite okolico svojih domov. Odlaganje 
odpadkov v naravi, mednje sodijo tudi odslužena 
vozila, je z odlokom prepovedano in kaznivo.  
 

Zaradi omejitev dostopa tovornega vozila, ste 
dolžni dostaviti izrabljeno vozilo na zbirno mesto. 
Možna zbirna mesto so lahko: Ojstrica, Konjščica 
(pri mostu), Gozdnica, Sp. Miklavž, Kapla (pri 
gasilskem domu) in Tabor (pri Domu krajanov). V 
kolikor se več vozil nahaja na določeni lokaciji, se 
lahko lastniki organizirate in nam že pri javljanju 
podatkov predlagate zbirno mesto. 
 

Da lahko poskrbimo za takojšnjo in učinkovito 
organiziranje odvoza, vas prosimo, da nam do 5. 
aprila 2011, na tel. št.: 705 70 80, 705 70 88 ali 
GSM: 040 490 711 (Vid Poznič) posredujete 
naslednje podatke: 

- priimek in ime, 
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- naslov, 
- številko telefona ali GSM, na katerega ste 

dosegljivi, 
- tip avtomobila, 
- število avtomobilov, 
- lokacijo, kjer se avto trenutno nahaja. 
 

Koncesionar za izvajanje gospodarske javne službe 
ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili je 
podjetje Karbon, d.o.o. iz Velenja. V kolikor se 
vam po končani akciji pojavi potreba po oddaji 
avtomobila, se lahko direktno z njimi dogovorite 
za odstranitev. Njihova kontaktna oseba je Peter 
Sever na tel: 898 21 29 oz. 041 690 957 ali e-pošta: 
peter.sever@karbon.si.  
 

Vid Poznič 
_________________________________________ 
 
Očiščevalna akcija bo letos 9. aprila 

 
Letošnja vseslovenska akcija »Očistimo Slovenijo« 
je osredotočena na zbiranje papirja. Pri nas papir 
zbira šola, zato jim bomo pri tem pomagali, šola pa 
bo sodelovala z ostalimi udeleženci ob naši skupni 
očiščevalni akciji, ki bo potekala v soboto, 9. 
aprila 2011, med 9. in 12. uro. 
 

 
 

Ravnanje z odpadki imamo v občini dokaj dobro 
organizirano. Letos je bilo uvedeno tudi ločeno 
zbiranje odpadkov iz gospodinjstev. Ob sredah in 
sobotah imamo možnost odlaganja kosovnih in 
celo nevarnih odpadkov v zbirnem centru Čeplje 
pri Vranskem, po zaselkih so postavljeni EKO 
otoki,  tradicionalno pa že vrsto let organiziramo 
spomladanske čistilne akcije. 
 

Morda ravno zaradi tega ni večjih črnih odlagališč, 
so pa žal določena žarišča, kjer se smeti še vedno 
pojavljajo. Najhuje je v kakšnih skritih gozdnih 
kotičkih, v raznih jamah, ob prometnicah ali ob 
potokih. Ob cestah je največkrat odvržena različna 
plastična ali kovinska embalaža pijač, ob potokih 
so problem plastične vrečke in folija ali celo večji 

kosovni odpadki. In ravno to bo cilj letošnje akcije 
– gozdički, potoki in prometnice. 
 

Vabimo vse ljudi dobre volje, da se pridružijo 
tradicionalnim udeležencem akcij, kot so šola, 
gasilska društva, lovska družina, turistično, 
športno, planinsko, kulturno, pevsko društvo, 
društvo upokojencev,  podeželska mladina… 
Zbirno mesto za odpadke je parkirišče pri 
športnem igrišču, društva naj poskrbijo za prevoz, 
vrečke in rokavice jim bomo predhodno razdelili, 
za neorganizirane udeležence pa bodo na voljo od 
8.30 ure dalje pred Domom krajanov. 
 

Po končani akciji ste vsi udeleženci vabljeni na 
malico v gasilski dom v Ojstriško vas. Upamo, da 
bomo ponovili lanskoletno množičnost in naredili 
nekaj dobrega za lepše in čistejše okolje. 
 

Vid Poznič 
_________________________________________ 
 

Medobčinska inšpekcija, redarstvo  
in varstvo okolja 

 
Glede na to, da občani večkrat ne vedo, kam 
prijaviti prekrške zoper javni red in mir, varstvo 
občanov in premoženja,  varstvo zdravja in čistoče, 
varstvo zunanjega videza naselij in površin, 
vandalizem, onesnaženje in poškodovanje javnih 
cest in podobne prekrške sporočamo, da lahko to 
storijo na naslov:  
 

OBČINA TABOR, Tabor 21, 3304 Tabor, 
kontaktna oseba: Vid Poznič, 

telefon: 03/705 70 88,  
e-pošta: vid.poznic@ obcina-tabor.si 

 

in  jo bomo posredovali Medobčinski inšpekciji.  
 

Da ne bo prihajalo do nesporazumov, kaj je v 
Občini Tabor dovoljeno, kaj ni in kaj spada v 
pristojnost in obravnavo medobčinske inšpekcije, 
vam priporočamo, da na spletnem portalu Občine 
Tabor pregledate vsaj tri odloke: Odlok o javnem 
redu in miru (Ur. list RS, št. 17/2010), Odlok o 
občinskih cestah (Ur. list RS, št. 65/1999) in Odlok 
o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske 
javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v 
Občini Tabor (Ur. list RS, št. 87/2009). 
 

Vsekakor ni namen inšpekcije in redarstva 
vsakodnevno izvajanje nadzora in sankcioniranje 
za vsak malenkosten prekršek, vendar bo očitno 
tudi to potrebno. Žal nam izkušnje in opažanja v 
zadnjem obdobju kažejo, da se kar prevečkrat tudi 
pri nas pojavlja vandalizem, namerno 
poškodovanje cest, poškodovanje prometnih 
znakov, puščanje živali (predvsem psov) brez 
nadzora, puščanje iztrebkov živali na javnih 
površinah, odmetavanje odpadkov na površine, ki 
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temu niso namenjene in še cel kup drugih 
nepravilnosti. 
 

Zavedajmo se, da živimo v skupnosti, kar pa 
zahteva določen red in spoštovanje pravil. 
Poskušajmo se jih držati, škoda je denarja za kazni, 
ki samo za prekršek zoper javni red in mir znašajo 
od 80,00 do 850,00 EUR. 

Vid Poznič 
_________________________________________ 
 
Številka: 03201- Ir3/2010 
Datum:   21. 2. 2011 
 

ZAPISNIK 3. REDNE SEJE 
OBČINSKEGA SVETA  

OBČINE TABOR, 
ki je bila 2. 2. 2011, ob 18. 00 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 (od 7. 
t. d. r. dalje), Marjana Pustoslemšek, Alen 
Kovačič.  
Opravičeno odsoten: / 
Občinska uprava: Mihaela Zupančič, Vid Poznič. 
Nadzorni odbor: Jurij Strouhal, Gregor Lukman. 
Ostali prisotni: Stanislav Mlakar - zunanji 
strokovni sodelavec, Nataša Zore Kos, Ludvik 
Miklavc - predstavnika javnosti. 
Novinarji: Darko Naraglav. 
 

Predlagani dnevni red: 
1. Ugotovitev sklepčnosti Občinskega sveta 

Občine Tabor. 
2. Sprejem dnevnega reda 3. redne seje 

Občinskega sveta Občine Tabor. 
3. Poročilo o izvajanju sklepov 2. redne seje 

Občinskega sveta Občine Tabor. 
4. Sprejem verodostojnosti zapisnika 2. 

redne seje Občinskega sveta Občine 
Tabor. 

5. Predstavitev predloga Proračuna Občine 
Tabor za leti 2011 in 2012 (prvo branje). 

6. Predstavitev in sprejem Občinskega 
programa varnosti Občine Tabor. 

7. Imenovanje predstavnika ustanovitelja v 
Svet JZ Osnovna šola Vransko – Tabor. 

8. Imenovanje predstavnika ustanoviteljev 
občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor 
in Vransko v Nadzorni svet Javnega 
komunalnega podjetja Žalec. 

9. Potrditev Programa športa v Občini 
Tabor za leto 2011. 

10. Pobude in vprašanja.  
 

K TOČKI 1: Ugotovitev sklepčnosti Občinskega 
sveta Občine Tabor. 
Župan V. Jazbinšek je pozdravil vse prisotne: 
navzoče člane OS, NO, zunanjega sodelavca ter 
predstavnika tiska in zainteresirane javnosti. 
Ugotovil je, da je OS sklepčen, saj so prisotni vsi 
člani.  
 

K TOČKI 2: Sprejem dnevnega reda 3. redne 
seje Občinskega sveta Občine Tabor. 
Na predlog župana, da se dnevni red razširi s 
točko: »Imenovanje predstavnika ustanoviteljev 
občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor in 
Vransko v Nadzorni svet Komunalnega podjetja 
Žalec«, je Občinski svet sprejel predlagani  
dopolnjeni dnevni red z 8 glasovi ZA in 0 PROTI 
(od 8 prisotnih), kot je v čistopisu zapisnika. 
 

K TOČKI 3: Poročilo o izvajanju sklepov 2. 
redne seje Občinskega sveta Občine Tabor. 
Poročilo o izvajanju sklepov je podal Vid 
Poznič. Na vprašanje A. Khodaryja, zakaj se pri 
imenovanju v Nadzorni odbor niso bolj 
upoštevala strokovna merila in predlogi, ki so 
jih podale politične stranke, je župan odgovoril, 
da je predlog za imenovanje podala Komisija za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki 
ni zavezana samo predlogom političnih strank. 
Komisija je pri podaji predloga za NO izhajala 
predvsem iz strokovnega vidika, zato je 
predlagala dva pravnika in ekonomista. 
 

K TOČKI 4: Sprejem verodostojnosti zapisnika 
2. redne seje Občinskega sveta Občine Tabor. 
OS je sprejel SKLEP:  
Občinski svet Občine Tabor potrjuje 
verodostojnost zapisnika 2. redne seje 
Občinskega sveta Občine Tabor. 
Sklep je bil sprejet z 8 glasovi ZA in 0 PROTI 
(od 8 prisotnih).  
 

K TOČKI 5: Predstavitev predloga Proračuna 
Občine Tabor za leti 2011 – 12 (prvo branje). 
Predstavitev predloga Proračuna 2011-12 je podal 
župan V. Jazbinšek, podprta je bila z video 
projekcijo. Župan se je osredotočil na predstavitev 
bistvenih nalog občine v letih 2011 in 2012, ki jih 
zasleduje predlog Proračuna, katerega je označil za 
razvojno ekološkega (šola, kanalizacija s ČN). Na 
posebnem prikazu - kolaču je predstavil razliko 
»najmočnejših postavk« med letoma 2011 (24 % 
izobraževanje-šola, 14 % kanalizacija) in 2012 (18 
% izobraževanje-šola, 32 % kanalizacija-ČN). 
Poleg prednostnih nalog predlog zasleduje tudi 
vlaganja v cestno infrastrukturo, prenovo JR, 
sanacijo plazov, ZiR in kmetijstvo. Posebej je 
opozoril na prilogo Načrt razvojnih programov, 
kjer so razvidni tudi predvideni časovni termini 
izvajanja posameznih projektov. Povedal je, da se 
zadolženost občine giblje v slovenskem povprečju, 
zato nadaljnja zadolževanja niso predvidena. Za 
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finančno pokritje – zagotavljanje proračunskih 
prihodkov za investicije, posebej v kanalizacijo in 
ČN, kar predlog Proračuna 2011-12 tudi 
predvideva, se predvideva poleg sredstev države in 
EU, tudi delna odprodaja občinskega stvarnega 
premoženja (zemljišče za poslovno cono). Ob 
koncu predstavitve je še povedal, da je bilo 
usklajevanje in iskanje ravnovesja med prihodki in 
odhodki naporno delo in pri tem pohvalil delo OU, 
posebno še finančni del uprave.  
 

V razpravi so sodelovali: 
-   J. Cestnik se je pozanimal za projekt GOŠO, 

opozoril na sanacijski program po neurju, 
vprašal, zakaj so sredstva za gasilska društva 
manjša kot v prejšnjem letu in se pozanimal za 
datum prehoda na 9 – letno šolanje. Povedal je 
tudi, da so predvideni projekti prikazani v NRP 
lahko le dobre želje na papirju, v kolikor  
občina ne uspe pridobiti dodatnih sredstev na 
razpisih. 

-   M. Pustoslemšek se je pozanimala glede 
planiranih prihodkov od okoljske dajatve, ki so 
za leto 2011 v primerjavi z letom 2010 za 
trikrat večje. Postavila je tudi vprašanje, na 
katerem prostoru se planira izgradnja igrišča. 

-    A. Grobler se je dotaknil NRP, kjer ni opazil 
projekta za dom starejših. 

-    I. Lukman je podal pripombo na višino sredstev 
za sofinanciranje kmetijske dejavnosti, ki se 
morajo glede na neizkoriščena sredstva iz 
zadnjih treh let povečati za 10.000,00 EUR 
glede na predlog. 

-    A. Kovačič je vprašal, koliko časa bo občina še 
najemnik dela poslovnih prostorov; pozanimal 
se je tudi glede sredstev za odpravo posledic 
naravnih nesreč. Zanima ga tudi rekonstrukcija 
odra v Domu krajanov in možnosti postavitve 
domoznanske razstave - muzeja. 

-   J. Drča je mnenja, da je za to mandatno obdobje 
zastavljeno veliko projektov, za katere še ni 
zagotovljenih sredstev; meni da brez prodaje 
poslovne cone sploh ni možno zgraditi 
kanalizacije in ČN. 

 

Župan je na večino vprašanj odgovoril: 
- V projektu GOŠO občina Tabor samo  sodeluje, 

nosilec je občina Mozirje – podrobnejše 
podatke bo lahko posredovala do naslednje seje. 

- Glede financiranja gasilstva je podpisan 
dogovor o financiranju. 

- Datum prehoda POŠ Tabor na 9 – letno šolanje 
je 1. 9. 2011. 

- Občina v zadnjih 2 letih ni gradila kanalizacije 
in tudi ni koristila okoljske dajatve, zato se ta  
prenese v večjem znesku v leto 2011. 

- V letu 2011 se predvideva izdelava projekta oz. 
idejne zasnove za športna igrišča, potrebe so 
tudi po parkiriščih in prostoru za prireditve. 

- Pri izgradnji doma starejših in varovanih 
stanovanj občina ne sodeluje, razen s 
komunalno ureditvijo – sredstva za projekt 
komunalne ureditve tega območja (Tabor-jug) 
so v predlogu Proračuna 2011. 

- Neizkoriščena sredstva, namenjena za 
kmetijstvo, se bodo lahko koristila takoj, ko bo 
potrjen pravilnik in opravljen razpis; sredstva 
prejšnjih let niso izgubljena, pripomba se bo 
upoštevala. 

- Najemnina (leasing) poslovnih prostorov bo 
trajala še tri leta, nato postanejo občinska last. 

- Sredstva države in EU za investicije v 
kanalizacijo in ČN ne zadoščajo, občinsko 
sofinanciranje je dejansko vezano na prodajo 
zemljišča za poslovno cono. 

- Zaradi popolne osnovne šole bo potrebno 
poiskati dodatne prostore za telovadna orodja, 
ena od možnosti je poglobitev obstoječega odra. 

- Možnosti za domoznanski muzej se kažejo v 
okviru projekta »Grofje celjski«, katerega 
nosilec bo MO Celje. 

 

Po končani razpravi je župan predlagal, da se pri 
sprejemanju upošteva priloženi rokovnik; od 3. 2.  
do 17 .2. 2011 je čas javne razprave, kjer se zbirajo 
pripombe in predlogi občanov, delovnih teles OS, 
društev in druge zainteresirane javnosti, nato bo 
pripravljen dopolnjeni predlog, ki bi se naj po 
rokovniku predvidoma obravnaval in sprejemal na 
4. redni seji OS dne 9. 3. 2011. 
 

SKLEP: 
Občinski svet Občine Tabor sprejme sklep, da 
je predlog Proračuna Občine Tabor za leti 2011 
in 20112 primeren za 15–dnevno javno 
razpravo. 
Sklep je bil sprejet z 8 glasovi ZA in 0 PROTI 
(od 8 prisotnih). 
 

K TOČKI 6: Predstavitev in sprejem 
Občinskega programa varnosti Občine Tabor. 
Občinski program varnosti je predstavil zunanji 
strokovni sodelavec S. Mlakar, ki je na kratko 
pojasnil, da je to temeljni strateški in programski 
dokument za zagotavljanje varnosti oz. javnega 
reda in miru v občini. Po zakonodaji bi ga občine 
morale sprejeti že do konca leta 2008, vendar to v 
praksi poteka počasneje. Od 1. 1. 2010 dalje je 
občina Tabor vključena v SOU »Medobčinska 
inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja«, s 
sprejetjem programa varnosti so postavljeni temelji 
za izvajanje nalog, ki pa se konkretneje realizirajo 
v letnih načrtih medobčinskega redarstva in 
sodelovanju s SPVCP, PP Žalec, PGD, CZ. 
V razpravi je najprej sodeloval župan, ki je 
povedal, da se dokument potrebuje, ne samo zaradi 
tega, ker nam to nalaga zakonodaja, ampak ker se 
v občini v zadnjem času opaža povečan 
vandalizem, nespoštovanje prometnih predpisov, 
malomaren odnos do cest, parkiranje na javnih 
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površinah itd. Zavzel se je tudi za to, da se v 
lokalnem glasilu in na spletnih straneh objavi, da 
lahko občani prijavljajo kršitve preko OU, ta pa 
potem angažira medobčinsko inšpekcijo ali 
redarstvo. J. Drča je menil, da je bil v prejšnjem 
mandatu sprejet Odlok o javnem redu in miru, ki je 
dovolj jasen – potrebno ga je le spoštovati, zato se 
sprašuje, zakaj je potreben še program varnosti. V 
odgovoru je bilo pojasnjeno, da bi bilo prav, da bi 
se odlok in program sprejemala istočasno in da je 
odlok organizacijski, program varnosti pa 
vsebinski dokument. J. Cestnik se je pozanimal o 
organizaciji dela redarjev, A. Grobler pa je mnenja, 
da država ponekod ukinja policijske okoliše, del 
nalog varnosti pa prenaša na občine. 
Kljub nekaterim pomislekom je OS sprejel 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Tabor potrjuje in sprejema 
Občinski program varnosti v Občini Tabor v 
predlagani vsebini. 
Sklep je bil sprejet z 8 glasovi ZA in 0 PROTI 
(od 8 prisotnih). 
 

K TOČKI 7: Imenovanje predstavnika 
ustanovitelja v Svet JZ Osnovna šola Vransko – 
Tabor. 
Na predlog Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja je OS sprejel                                                                                                                  
SKLEP:  
Občinski svet Občine Tabor imenuje go. 
Marjano Pustoslemšek, Ojstriška vas 35d, 3304 
Tabor, za predstavnico ustanovitelja v Svet 
zavoda Osnovna šola Vransko – Tabor. 
Sklep je bil sprejet z 8 glasovi ZA in 0 PROTI 
(od 8 prisotnih). 
 

K TOČKI 8: Imenovanje predstavnika 
ustanoviteljev občin Braslovče, Polzela, 
Prebold, Tabor in Vransko Nadzorni svet 
Javnega komunalnega podjetja Žalec. 
Po obrazložitvi in predlogu župana je bil sprejet 
SKLEP:  
Občinski svet Občine Tabor potrjuje  Marijo 
Jerman, d.i.g, višjo svetovalko I. za okolje, 
prostor in investicije Občine Vransko za članico 
Nadzornega sveta JKP, d.o.o. Žalec. 
Sklep je bil sprejet z 8 glasovi ZA in 0 PROTI 
(od 8 prisotnih). 
 

K TOČKI 9: Potrditev Programa športa v 
Občini Tabor za leto 2011. 
Po krajši razpravi se je ugotovilo, da se Letni 
program športa v občini Tabor za leto 2011 z 
določenimi popravki (koline na Zajčevi koči ne 
spadajo v program) lahko sprejme in izvede javni 
razpis. 
 

SKLEP: 
Letni program športa v Občini Tabor v  letu 
2011 se sprejme v predlagani vsebini. 
Sklep je bil sprejet z 8 glasovi ZA in 0 PROTI 
(od 8 prisotnih). 
TOČKI 10: Pobude in vprašanja. 

- Župan je predlagal nakup notesnikov-
prenosnih računalnikov za člane OS v 
sofinanciranju (lahko tudi obročno iz 
naslova sejnine) 50 % član OS : 50 % 
občina; po končanem mandatu postane 
notesnik last člana OS. Predlog je za podan 
v razmislek, o njem se lahko odloča, če se 
tako odloči, na eni od prihodnjih sej. 

- I. Lukman je postavil vprašanje legalnosti 
glasovanja po pošti. 

- Župan je mnenja, da je glasovanje po e–
pošti legalno, saj ga omogoča Poslovnik 
OS. 

- Tudi J. Drča ima pomisleke glede takšnega 
glasovanja, meni, da bi bil potreben 
sprejem posebnega pravilnika. 

- V nadaljevanju so se člani odborov 
dogovorili za seje delovnih teles OS, ki 
bodo obravnavala predlog Proračuna 2011 
– 2012, in sicer: 

- 9. 2. 2011, ob 17. uri: odbor za 
negospodarstvo, 

- 9. 2. 2011, ob 18. uri: odbor za 
gospodarstvo, 

- 14. 2. 2011, ob 17. uri: odbor za prostorsko 
planiranje. 

 

Po končani razpravi se je župan zahvalil za tvorno 
sodelovanje in ob 20:40 zaključil sejo. 
 
 

Zapisal:                                                                                          
Vid Poznič       

Vilko Jazbinšek, 
                                                       ž u p a n  

________________________________________________________________________________ 

 

Materinski dan 
 

V daljni preteklosti, ko sem hodil še v osnovno 
šolo, se je praznoval samo 8. marec, dan žena, 
dočim 25. marec je bil zaničevan, a ne prepovedan. 
Pri verouku so nas navajali na oba datuma, 
poudarek je bil na materinski dan, to je 25 marec. 

Učili so nas o spoštovanju staršev, posebno do 
matere. 
 

Spomnim se, ko sem prišel iz šole, sem takoj 
pohitel ob potok in hitro nabral velik šopek 
zvončkov in jih veselo nesel mami, ki je pomivala 
posodo. Poljubil sem jo in ji pobrisal posodo, 
potem pa še pometel tla kuhinje!  
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Spoštujmo svoje starše, predvsem matere!  
 

Vsem materam želim ob njihovem prazniku, 25. 
marcu, obilo zdravja in lepih trenutkov v življenju,  
 

vaš TKSm.  
_____________________________________________ 
 

Zadnji smeh 
 

Smejem se ti! 
Smejem in jokam! 
Ne vem zakaj? 
Zaletel sem se v skalo 
krušljivo, 
a ne zame! 
 

Smejem se in nič več  
ne jokam! 
Samo še smejem se! 
 

Morda bo skala  
Popustila? 

Morda potres bo 
razrahljal njene reze? 
Morda? Takrat, ko bom mrtev 
ti bom z vrha 
že z nasmehom pomahal!! 

TKSm 
_________________________________________ 
 

Življenje 
 

Priznaj, da mi lažeš! 
Priznaj, da najina ljubezen se sama laže! 
 

Ogrni se v novo haljo, 
Podaj se v življenje, ki je tvoje, 
podaj se tja, kjer misliš, da govoriš resnico! 
 

Pojdi peš in osmisli svojo laž! 
V srcu ostaneš, a ne tako, kakor v začetku!! 
 

TKSm

 

POVABILO VPIS V VRTEC TABOR  
ZA ŠOLSKO LETO 2011/2012 

 

 
Vpis  predšolskih otrok NOVINCEV v programe za otroke od 1. do 5. leta 
starosti, bo potekal od ponedeljka, 11. 4., do petka, 15. 4. 2011 v vrtcu 
Tabor, vsak dan od 7.30 do 14.30, po predhodni najavi na tel. št. 03 703 
21 82.  
Zaradi lažje organizacije dela in oblikovanja skupin, ste k vpisu vabljeni tudi tisti 
starši otrok, ki se nam nameravate pridružiti med šolskim letom 2011/2012. 
 
 

In še napotek: 
- Otroka vpišete starši osebno s prijavnico, ki jo brezplačno dobite v vrtcu ali si jo 
predhodno natisnete s spletne strani vrtca; 
- Ker prijavnica vključuje tudi podatke: davčna številka staršev in otrok, EMŠO za 
otroka in starša, telefonske številke, na katere ste starši dosegljivi v času otrokovega 
bivanja v vrtcu in elektronski naslov, priporočamo, da te podatke prinesete s seboj. 
 
 

STARŠI NOVINCEV PREJMETE ODGOVOR NAJKASNEJE DO KONCA MESECA JUNIJA. 

 
 

                                                                                Veselimo se sodelovanja z Vami! 
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Praznično popoldne na POŠ Tabor 
 

V četrtek, 17. marca, so se učenci POŠ Tabor, 
pod mentorstvom učiteljev predstavili na 
prireditvi  Praznično popoldne za starše. V tem 
mesecu  praznujejo tako očetje kot mame. Poleg 
tega je 22. marca svetovni dan voda, ki smo ga 
želeli obeležiti.  
 

Ob tej priložnosti sta nas obiskala Povodni mož 
(Blaž Mihevc) in Urška (Alja Cestnik). Celotno 
prireditev je povezovala Kim Gruden.  
 

 
 

Učenci so se nastopa zelo veselili in se odlično 
izkazali. Pokazali so, da so vešči dramatizacije, 
plesa, petja, deklamiranja in tudi igranje 
instrumentov jim gre že dobro od prstov. 
Obiskovalci so nastopajoče nagradili z močnim 
aplavzom. 

 

Marjeta Terbovšek 
________________________________________  

 
Avto 

 
 

Z avtom JUMICAR 
smo vozili se 
in  zabavali se. 
 

Malo nas je strah bilo, 
a to nas ni ustavilo. 
 

Vsi pogumni smo bili, 
v  avto smo skočili vsi. 
Previdno smo vozili se 
in se naučili vse. 
 

JUMICAR vozniško dovoljenje dobili smo 
in v šolo veselo stekli smo. 

 

voznice Eva, Vanessa in Rijana, 4. b 
_________________________________________ 
 

Lepa pomlad 
 
Topla je pomlad, 
ker sonček sije rad. 
Narava cveti, 
se sonček smeji. 
 

Rožice nabiramo 
in se veselimo. 
Prišla je pomlad, 
zelo lepa pomlad. 

Eva Aubreht, 4. b 
_________________________________________ 
 

Potok 
 
Muca ob potoku sedi 
in se vode zelo boji. 
 

Mimo priteče kuža rjav, 
v vodo skoči in muco zmoči. 
 

Viktorija Pucelj, 4. b 
_________________________________________ 
 

Pomladna 
 
Je sonček posvetil, 
že zvonček cveti. 
 

Se sonček smeji, 
ker travca zeleni. 

Viktorija Pucelj, 4. b 
_________________________________________ 
 

Dan brez računalnika 
 
Danes je dan, tisti dan, 
ko računalnik sameva sam. 
 

Danes je dan, tisti dan, 
ko v moji sobi tiho je vse. 
 

Danes je dan, tisti dan, 
ko nihče ne kriči: »UGASNI  RAČUNALNIK!« 
  

Nika  Dobnik, 4. b 
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Srečajmo se v mavrici, tokrat na 
Madžarskem 

 
Naše tokratno mavrično srečanje, ki so ga 
omogočila sredstva pridobljena s strani Evropske 
komisije v okviru programa Vseživljenjsko učenje, 
je potekalo v mestu Jaszbereny na Madžarskem. 
 

Pet učencev je našo Slovenijo predstavilo skozi 
pesem, ples in slikovne predstavitve. Za začimbo 
smo tokrat predstavili diatonično harmoniko, 
katere meh je spretno vlekel učenec Joži Oblak. V 
priprave so skupaj z mentoricami Vanjo Govek, 
Miro Les ter Natalijo Kocijan vložili veliko časa in 
energije. Svojo nalogo so na madžarski osnovni 
šoli »Belvárosi általános iskola 
jászfelsőszentgyörgyi tagintézménye« odlično 
opravili. 
 

 
Slovenski učenci po predstavitvi 
 

Ob koncu petdnevnega druženja, so učenci 
zapisali: 
Aljaž Urankar: »Na Madžarskem smo se imeli 
lepo. Vsa moja pričakovanja so se izpolnila. 
Najboljše je bilo, ko smo šli v Budimpešto. 
Družina, pri kateri sva živela z Jožijem, je bila do 
naju zelo prijazna.«                                                                                                                  
Katja Mihevc: »Že od začetka projekta je bila 
moja velika želja, da bi dobila priložnost oditi na 
eno izmed izmenjav in to se mi je sedaj uresničilo. 
Velik izziv mi je predstavljalo komuniciranje z 

otroci z Madžarske in Turčije v angleškem jeziku. 
Kljub njihovemu slabšemu znanju angleškega 
jezika smo se ves teden dobro sporazumevali, 
spoznavali in navezali prijateljske stike. Domov 
sem se vrnila z izkušnjo več, večjim znanjem o 
Madžarski, z nepozabnim potovanjem in spomini 
na naše delo in obisk.« 
 

Joži Oblak: »Moji gostitelji so bili družina z 
dvema otrokoma: Markom in Petro (po slovensko). 
Bili so zelo prijazni in imeli so lepo urejeno hišo. 
Zanimalo jih je, kako živimo v Sloveniji, naša 
hrana in kultura. Veliko smo se pogovarjali, zadnji 
večer celo do dveh zjutraj. ZZZeeelllooo   llleeepppooo   sssmmmooo   
ppprrreeedddssstttaaavvviii lll iii    SSSlllooovvveeennniii jjjooo   iiinnn   VVVrrraaannnssskkkooo...««« 
Katarina Brezovnik: »Ko smo odšli na 
Madžarsko sem pričakovala, da se bomo ljudem 
tam zdeli čisto nezanimivi, ker smo jim zelo 
podobni. Kljub temu so nas lepo sprejeli. Vsi so 
bili zelo gostoljubni. Poleg nas so bili na 
Madžarskem tudi Turki. Zanje je bilo to vse nekaj 
novega. Ves čas so hoteli peti in plesati. Takoj so 
se naučili tudi nekaj slovenskih plesov, nekdo si je 
celo zapomnil pesem Abraham 'ma 7 sinov. Ta 
teden je bil naporen, a kljub temu smo vsi zelo 
uživali in se imeli lepo. Dobili smo veliko novih 
prijateljev, ki jih bomo obdržali.« 
Tim Križnik: »Poleg predstavljanja Slovenije smo 
spoznali madžarsko in turško kulturo, saj so v 
tistem času skupaj z nami bili na obisku tudi Turki. 
Naučili smo se njihove plese, pesmi, tudi nekaj 
madžarskih in turških besed. Hkrati pa se je 
utrjevala tudi naša angleščina. Slovo je bilo težko, 
vendar še vedno imamo vzpostavljen stik prek 
interneta.« 
 

Projekt Comenius šolska partnerstva učencem 
omogoča pridobivati neposredne jezikovne 
izkušnje v tujem jeziku ter osebno doživljanje 
pestrih kultur, ki nas obkrožajo. 

 

Mateja Todorovski,  
koordinatorka 

 

 
Vsi udeleženci izmenjave na Madžarskem 
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vabi v soboto, 2. aprila 2011, od 10. ure dalje, 
da nas obiščete 

in si privoščite kakšen domač izdelek.   

Ponujamo: govedino, svinjsko  meso, pečenice, domače klobase, krvavice, 
domačo pašteto, žolco, kruh … 

 
Informacije in predhodna naročila: Adi Laznik, 041 543 396 
 

Vabljeni! 
_______________________________________________________________________________________ 

 
Slovenski taekwondoisti zaključili 

evropsko prvenstvo v Tallinnu 
   
Med 24. in 27. 2. 2011 so se v Tallinnu v Estoniji 
pomerili najboljši evropski Taekwondoisti verzije 
ITF. Prvenstva se je udeležilo 542 tekmovalcev iz 
28 držav, ki so tekmovali v formah, borbah, 
specialni tehniki, testu moči in samoobrambi, 
njihovo znanje pa je ocenjevalo 48 sodnikov.  
  

Slovenska izbrana vrsta, ki je štela 13 tekmovalcev 
je z rezultati zadovoljna, saj je osvojila dva naziva 
evropskih prvakov, eno srebrno medaljo in tri 
bronaste medalje. 
 

Evropska prvaka v borbah sta postala Aljaž Žvikart 
med mladinci do 63 kg in Žan Marguč med člani 
do 64 kg. Drugo mesto v borbah med mladinkami 
do 70 kg je osvojila aktualna svetovna mladinska 
prvakinja, Staša Lipnik, ki pa je imela v preteklih 
mesecih kar nekaj težav z zdravjem, zato je tudi 
njeno drugo mesto zelo velik uspeh. 
 

Bronasta odličja so si priborili še Tanja Verboten v 
formah črni pas I.DAN, ter Luka Kos v borbah nad 
75 kg in Žan Mernik v borbah do 51 kg. Trenerja 
Peter Landeker in Ismet Ičanović sta bila 
zadovoljna tudi s predstavami ostalih tekmovalcev, 
saj so vsi pokazali dobro znanje in pripravljenost, 
zmanjkalo pa jim je tudi nekoliko sreče, saj jih je 
kar šest ostalo tik pred stopničkami in so izgubljali 
tudi po podaljških. 
 

Med tekmovalci je bila tudi vaša občanka, članica 
ljubljanskega Taekwon-do kluba Škorpijon, Saša  
 

Sirše, ki je tekmovala v formah, borbah in 
specialni tehniki. Saša je v formah članice črni pas 
II. DAN osvojila 4. – 8. mesto. Prav tako je 4. – 8. 
mesto osvojila tudi v posameznih članskih borbah 
do 69 kg. V specialni tehniki pa se ni uspela 
kvalificirati v naslednji krog. 
 

Slovensko odpravo so poleg tekmovalcev in 
trenerjev sestavljali še sodniki Master Emin 
Durakovič, Štefan Črešnar in Peter Rozoničnik, 
predsednik ITF Slovenija Matevž Žugelj, ter 
podpredsednik Evropske EITF Taekwondo Zveze 
Tomaž Kos. Vodstvo ITF Slovenija je na 
kongresu, ki je 22. februarja potekal v Tallinu, 
vložilo tudi kandidaturo za organizacijo 
evropskega prvenstva 2013, kandidatura pa bo 
uradno potrjena prihodnje leto. Slovensko 
reprezentanco v letu 2011 čaka še Svetovno 
člansko prvenstvo, ki bo meseca septembra 
potekalo v domovini Taekwondo-ja - Severni 
Koreji. 
  

Slovenski rezultati XVII. mladinskega, XXVI. 
članskega, III. veteranskega in I. pionirskega 
evropskega prvenstva: 

•Marguč Žan: člani borbe – 64 kg: 1. mesto, 
•Verboten Tanja: članice forme črni pas I. 

DAN: 3. mesto, 
•Sirše Saša: članice forme črni pas II. DAN: 

4. – 8. mesto, 
•Sirše Saša: članice borbe – 69 kg: 4. – 8. 

mesto, 
•Kos Miha: člani forme črni pas III. DAN: 4. – 

8. mesto, 
•Žvikart Aljaž: mladinci borbe – 63 kg: 1. 

mesto, 
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•Lipnik Stapa: mladinke borbe – 70 kg: 2. 
mesto, 

•Mernik Žan: mladinci borbe – 51 kg: 3. 
mesto, 

•Kos Luka: mladinci borbe + 75 kg: 3. mesto, 
•Lipnik Staša: mladinke forme črni pas II. 

DAN: 4. – 8. mesto, 
•Podgrajšek Kristina: mladinke borbe – 58 kg: 

4. – 8. mesto, 
•Korošec Sašo: mladinci borbe – 57 kg: 4. – 8. 

mesto, 
•Zarič Dejan: pionirji forme črni pas I. DAN: 

4. – 8. mesto. 
 

Ismet Ičanović,  
trener Taekwon-do kluba Škorpijon Ljubljana  

in trener reprezentance 
_________________________________________ 
 

Knjižne novosti - marec 2011 
 
ZA MLADE BRALCE: 

• SEIDEL, Stefan: Moja velika knjiga o 
vozilih – vozila srečamo v mestu, na 
deželi, v vodi in zraku. Policijski 
avtomobil, traktor, reševalno vozilo, 
avtobus, jadralno letalo in še veliko drugih 
vozil se skriva v tej knjigi. 

• Moje prve besede – kmetija: s to knjigo 
bodo najmlajši spoznavali prve besede, 
povezane s kmetijo. V pomoč jim bo več 
kot 100 fotografij, ob katerih se bodo 
lahko pogovarjali in bogatili besedni 
zaklad. 

• HUBERY, Julia: Čarovnija male vile – 
mala miška Lučka obožuje svojo novo 
vilinsko obleko. Ker ji čarovnije ne 
uspevajo se odloči, da bo namesto tega 
izpolnjevala želje. 

• CORDEROY, Tracey: Čas je za kahlico – 
knjiga za malčke, ki se privajajo na 
kahlico. 

• LANDA, Norbert: Rigajoči medved – 
veliki medved je tako glasen pri jedi … 

• GEHRMANN, Katja: Medved in mali – 
zgodba o velikem medvedu in gosaku. 

• RECHEIS, Kathe: Smehljaj mesečeve vile 
– zbirka pravljic o vilah z vsega sveta. 

• KERR, Philip: Otroci luči – drugi del 
zbirke o življenju mladih džinov je 
vrtoglava pustolovščina, ki znova navduši 
z napeto akcijo, humornimi zapleti, 
zlobnimi pošastmi in eksotičnimi kraji. 

• MAL, Vitan: Ko mačke ni – mali Mišek 
skozi vrsto pripetljajev, zbranih v 
hudomušne zgodbice, na lastni koži 
spoznava ljudsko modrost, skrito v 
številnih pregovorih. 

• Zbirka slikanic o čarovnici Winnie z 
zgodbami polnimi humorja. 

• ZOREC, Miha: Murenček in mravljice ter 
Kobilica in polžek - poučne zgodbice v 
slikopisu za učenje branja. 

 

ZA ODRASLE 
• FORTIER, Anne: Julija – čeprav je Julija 

leposlovno delo, je prežeta z 
zgodovinskimi dejstvi. Najstarejša 
različica Romea in Julije je bila zares 
umeščena v Sieno. In ko začnemo brskati 
po sienski zgodovini, začnemo razumeti, 
zakaj zgodba izvira prav iz Siene. 

• ERICKSON, Carolly: Spomini Marije, 
škotske kraljice – izvrstno napisan roman s 
slikovitimi podrobnostmi bralca popelje iz 
lahkotnega otroštva v legendarne škandale 
odrasle Marije ter naravnost v srce in misli 
ene od najznamenitejših zgodovinskih 
osebnosti. 

• ERICKSON, Carolly: Skrivnostno 
življenje Josephine: Napoleonove rajske 
ptice – avtorica uspešnic Skrivni dnevnik 
Marije Antoanete in Zadnja žena Henrika 
VIII, se vrača z očarljivim romanom o 
ambiciozni, nemoralni, a ranljivi ženski, ki 
je postala prva Napoleonova žena. 

• GLATTAUER, Daniel: Vsakih sedem 
valov – nadaljevanje uspešnice Proti 
severnemu vetru – zgodbe o dolgem in 
strastnem elektronskem dopisovanju Emmi 
in Lea, ki se poznata le prek spleta. 

• LARSSON, Stieg: Milenium – Dekle , ki 
je dregnilo v osje gnezdo – tretji in zadnji 
del serije Milenium 

• JEWELL, Lisa: Ljubezen na prvi pogled – 
nepozabna poletna zgodba o ženski in 
moškem, ki živita vsak svoje življenje, 
čeprav se od mladih let čutita čudežno 
povezana. Čudovita pripoved , polna 
življenjskega optimizma, humorja in 
avtoričine prepoznavne topline. 

• VARGAS, Fred: Odpotuj hitro in se pozno 
vrni – drugi primer komisarja Adamsberga 
avtorice več kot ducata kriminalnih 
romanov. S svojo nenavadno tematiko, 
zasidrano na zemljevidu Pariza in s 
prepričljivo izpeljavo žanje mednarodni 
uspeh. 

• GERRITSEN, Tess: Gospa X – napet 
triller z dokaj verjetno idejo zarote in z 
ravno pravšnjo mero znanstvenih 
podrobnosti. 

• MARKLUND, Liza in PATTERSON, 
James: Morilca z razglednicami – najbolj 
energičen Pattersonov triler doslej. 

• SALECL, Renata: Izbira – v svojem eseju 
nam avtorica pokaže, kako smo zaradi 
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današnjega preobilja izbire bolj prestrašeni 
kot kadarkoli in manj svobodni, kot si 
mislimo. 

• DENEMARKOVA, Radka: Denar od 
Hitlerja - roman plastično opisuje prve 
mesece po koncu druge svetovne vojne in 
brezpravje, ki je doletelo sudetske Nemce. 
Zgodovinski dogodki ostajajo kulisa, v 
okviru katere avtorica obravnava etična 
vprašanja. 

• PARTLJIČ, Tone: Hvala vam, bogovi , za 
te blodnje - pisatelj, dramatik in politik je 
na svoj 70. rojstni dan napisal 
avtobiografijo. V njej je poskušal prikazati 
ljudi in dogodke, ki so ga oblikovali. 

• BRENNER, Falko: 100 mest sveta. 
Slikovito potovanje po najlepših mestih 
sveta – vsako mesto vas bo očaralo s svojo 
posebno zgodbo o zanimivih dogodkih iz 
svetovne zgodovine ali pa z intimnimi 
pripovedmi, ki jih mestno življenje izpiše 
vsak dan. 

• KESSLER, Katja: Mamica bom! - poseben 
priročnik, ki bo mamice spremljal deset 
mesecev PRED porodom in deset mesecev 
PO njem. 

• Zeliščarski recepti naših babic. 
• SQUIRE, David: Kompost in Obrezovanje 

- priročni knjižici iz zbirke Strokovnjak z 
jedrnatimi opisi in ilustracijami obrazloži 
načine pripravljanja izvrstnega vrtnega 
komposta in kako je potrebno obrezovati 
vse skupine vrtnih rastlin, da popravimo 
njihovo obliko ter spodbudimo rast, 
cvetenje in razvoj večje količine plodov.  

• Morske jedi, vegetarijanske jedi, testenine, 
sredozemska kuhinja, vok, peka in 
čokolada - zbirka kuharskih knjig z 
recepti, ki se jim ni moč upreti:  

• … ter Cestni atlas Evrope s podrobnimi 
zemljevidi 45 držav.  

 
V aprilu načrtujemo sledeče prireditve: 
  

- sreda, 6. april, ob 19. uri - potopisno predavanje 
Francija Horvata - Ekvador in Galapaško otočje, 
  

- torek, 12. aprila, ob 18. uri - spomladansko-
velikonočna ustvarjalna delavnica, 
- torek, 19. aprila, ob 18. uri - pravljična urica. 
 

Prijazno vabljeni na obisk Občinske knjižnice 
Tabor! 

Renata Novak 

Varčevanje z energijo –  
nepovratna sredstva 

 
Cene energentov so zopet v porastu. V različnih 
medijih, naj si bo to v tiskanih ali elektronskih, nas 
pozivajo, naj se čimprej oskrbimo z energenti, če z 
njimi lahko napravimo zalogo. Ker pa si vsi ne 
zagotavljamo energijo iz cistern, vas pozivam, da 
raje začnete razmišljati o zmanjševanju porabe 
energije in pri tem izkoristite spodbude, ki  jih nudi 
država preko razpisov. 

 
 

Država tudi v letošnjem letu, kot že nekaj let prej, 
daje določena sredstva za ukrepe na stanovanjskih 
stavbah, katerih cilj je zmanjšanje porabe energije 
za ogrevanje in s tem zmanjšanje emisij prašnih 
delcev v ozračje. Ta sredstva občani koristijo kot 
kredite ali pa kot nepovratna sredstva. 
 

Razpis za pridobitev tovrstnih nepovratnih sredstev 
je v veljavi že od januarja 2011, zajema pa ukrepe, 
kot so: 
- vgradnja solarnega ogrevalnega sistema, 
- vgradnja toplotne črpalke za pripravo sanitarne 
tople vode, 
-  vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje 
stanovanjske stavbe, 
-  vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso t.j. 
kotli na polena, sekance in pelete, 
-  zamenjava zunanjega stavbnega pohištva, 
-  izdelava toplotno izolacijske fasade, 
-  namestitev toplotne izolacije v podstrehi, 
-  vgradnja prezračevalnega sistema, 
- gradnja ali nakup nizkoenergijske in pasivne hiše. 

 

Kriteriji za posamezni ukrep so seveda različni, 
kakor je različna tudi višina nepovratnih sredstev. 
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne 
spodbude je pravočasna in popolna vloga, katere 
sestavni  del  je  obvezen  predračun. To pomeni, 
da za pridobitev nepovratnih sredstev zaprosite 
pred pričetkom del  oz. ob odločitvi za posamezni 
ukrep, ne pa kasneje, ko so dela že izvedena. 
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Da bo posamezen ukrep kvalitetno in strokovno 
izveden, kar je osnova za popolno vlogo, 
predlagam, da se predhodno posvetujete z 
energetskim svetovalcem. Energetsko svetovanje 
je brezplačno, na voljo pa vam je energetski 
svetovalec v Energetsko svetovalni pisarni v Žalcu, 
katera pokriva vse občine Spodnje Savinjske 
doline. Pisarna je odprta vsako sredo od 17. do 18. 
ure, smiselno pa je predhodno najaviti obisk v 
tajništvu občine, na tel.  03/713-64-40 ali pa se za 
nasvet dogovoriti kar z energetskim svetovalcem. 
 

Franc Šporn,                                                                                                                  
energetski svetovalec 

_________________________________________ 
 

Tehnološki sestanek hmeljarjev v 
podjetju Basle, d.o.o., Tabor 

 
V petek, 18. marca 2011, je v organizaciji 
Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, Oddelka 
za področje hmeljarstva, v naših poslovnih 
prostorih v Ojstriški vasi potekal prvi tehnološki 
sestanek hmeljarjev v letu 2011. 
 

Na sestanku so strokovnjaki z Inštituta za 
hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije spregovorili o 
aktualnih ukrepih v nasadih hmelja. Predstavljen je 
bil tudi škropilni program za leto 2011. 
 

Ob koncu pa smo predstavili še svoj program, 
predvsem stroje za obdelavo tal v hmeljiščih. 
Tehnološkega sestanka se je udeležilo 60 
hmeljarjev. 
 

 
Gregor Basle, 

Basle, d.o.o., Tabor
_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

Pogodba o zagotavljanju sredstev 
 
 

V torek, 15. marca, so  v sejni sobi Občine Tabor 
podpisali pogodbo o delovanju javne gasilske 
službe v občini. Z njo  podpisniki uredijo vsebino, 
obseg, način, financiranje in druge pogoje za 
delovanje javne gasilske službe v občini. Za 
letošnje leto je v občinskem proračunu za to 
namenjeno 24.655.97 evrov. 
 

Na srečanju je župan pozdravil predstavnike GZ 
Žalec, občinskega gasilskega poveljstva in    
gasilskih društev in se jim zahvalil za pretekla 
dela. Z veseljem pa je tudi poudaril, da so v vseh 
teh letih vedno uspeli realizirali zastavljene načrte, 
kar je tudi dokaz dobrega medsebojnega 
sodelovanja in zavzemanja za uspešno delovanje  
javne gasilske službe v občini.  
 

Za Gasilsko zvezo Žalec je pogodbo  podpisal 
predsednik Edo Kugler, za Občino Tabor župan 
Vilko Jazbinšek, v imenu občinskega gasilskega 
poveljstva Ivan Derča, v imenu gasilskih društev 
so to storili: predsednik PGD Loke Filip Tekavc, 
predsednik PGD Kapla – Pondor Ivan Hrastnik in 
po pooblastilu predsednika PGD Ojstriška vas - 
Tabor Drago Vranič. Poleg njih pa je temu 
dogodku prisostvoval in tudi dodal svoj govorni 
prispevek še poveljnik GZ Žalec Franci Rančigaj.  

 
 
 

 
 

Tudi ostali udeleženci podpisa so podali nekaj 
svojih pogledov v zvezi z delovanjem Gasilske 
zveze, gasilskega poveljstva in svojih društev. 
Županu in občini pa so se tudi zahvalili  za  
razumevanje, dobro sodelovanje in ustrezno 
podporo pri zagotavljanju sredstev za njihovo 
delovanje. 

 

Darko Naraglav 
_____________________________________________ 

 

Mitja Potočnik svetovni prvak 
 

V Wellingtonu na Novi Zelandiji je potekalo 
svetovno prvenstvo v taekweondoju. Slovenska 
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članska reprezentanca je v ekipnih borbah osvojila 
srebrno odličje. Poleg skupnega uspeha pa se je 
domov vrnila še s sedmimi zlatimi, tremi srebrnimi 
in tremi bronastimi medaljami. Po številu 
osvojenih medalj je bila tako četrta najuspešnejša 
država od 45, ki so bile na prvenstvu.  
 

Svetovnega prvenstva sta se udeležila tudi dva 
Savinjčana, in sicer Sabina Bec in  Mitja Potočnik 
iz občine Tabor, ki sta bila dolgoletna člana  
Taekwon-do kluba Sun Braslovče in varovanca 
trenerja Simona Jana. Sabina, ki zaradi študija v 
Ljubljani veliko trenira tudi v klubu Gepard je na 
Novi Zelandiji z malo smole osvojila 4. do 8. 
mesto, Mitju, ki je že nekaj časa varovanec 
večkratnega svetovnega in evropskega prvaka 
Tomaža Barade iz Maribora, pa je uspel veliki met 
in postal je svetovni prvak v najtežji kategoriji 
člani +80 kg. Velik delež pa je prispeval tudi k 
osvojenemu drugemu mestu v ekipnih borbah in 
osvojeni srebrni medalji. 
 

 
 

Poleg slovesnega sprejema reprezentance na nivoju 
države, so nadvse prisrčen sprejem  Sabini in Mitju 
pripravili v Občini Tabor. Svetovnega prvaka in 
Sabino so občani pričakali v Ojstriški vasi. 
Slovesen sprejem je potekal v dvorani PGD 
Ojstriška vas-Tabor, kjer so bile predstavljene 
športne poti  in  dosežki  obeh športnikov.  Veselja, 
čestitk, ponosa… ta večer resnično ni manjkalo, 
kot tudi ni manjkalo nazdravljanja s prvakom 
Mitjem in Sabino, ki sta jih že doslej večkrat 
prijetno presenetila in z dosežki na tekmovanjih 
dala razlog za slavje. Sabina je med drugim bila že 
viceprvakinja med mladinkami na svetovnem 
prvenstvu v Maleziji, druga je bila tudi na  
mladinskem evropskem prvenstvu na Irskem, tretja 
med članicami na svetovnem prvenstvu pri nas na 
Bledu… Sabina ima tako vseskozi mesto v 
slovenski reprezentanci in daje pomembne 
kamenčke v mozaik tega športa.  
 

Mitja je na Novi Zelandiji z osvojitvijo naslova 
svetovnega prvaka dosegel svoj največji uspeh v 
karieri. Osvojitev naslova svetovnega prvaka pa je 
bilo le vprašanje časa, saj je imel za sabo že 

osvojeno bronasto medaljo s svetovnega prvenstva 
2009. Poleg tega je tudi lanskoletni evropski prvak 
v kickboxingu in evropski podprvak v 
taekwondoju.  
 

Mitja je bil na Novi Zelandiji nepremagljiv. 
Najprej je suvereno premagal Paragvajca 
Ferrnanda Arrura, v četrtfinalu je premagal 
večkratnega svetovnega in evropskega prvaka, 
Poljaka Darlusza Idzikovskega, v polfinalu je 
porazil švedskega tekmovalca Oskarja Malago. V 
finalni borbi pa je bil boljši še od Argentinca 
Lucasa Marchela. 
 
 

In kaj  nam je Mitja povedal na sprejemu v  
Ojstriški vasi? »Moram reči, da je doma najlepše  
in dokaz temu je tudi nocojšnji večer. Čeprav sem 
utrujen od dolge poti, je danes tu resnično 
fantastično, saj me obkrožajo moji najdražji, 
prijatelji, znanci, tu je tudi župan Vilko Jazbinšek 
in mnogi drugi, ki se skupaj z mano veselijo 
priborjene zlate medalje in naslova svetovnega 
prvaka v absolutni kategoriji. Želel sem si zmagati  
in to se je tudi uresničilo. Še posebno pa sem vesel, 
da sem premagal mojega največjega tekmeca 
večkratnega svetovnega in evropskega prvaka 
Poljaka Idizkovskega, katerega sem tokrat izločil 
že pred borbami za medalje.« 
 

 

 
Taborčani in Savinjčani imamo po Mitjini zaslugi 
sedaj svetovnega prvaka tudi v tem športu. 
Zagotovo pa tako Sabina kot Mitja še nista rekla 
zadnje besede in se bomo ob njunih dosežkih lahko 
še večkrat veselili.   
 

Darko Naraglav 
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________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

VABLJENI v Občinsko knjižnico Tabor 

na srečanje z dr. Nejo Zupan, ki vas bo popeljala skozi svojo knjigo 

PREBUDI NAJBOLJŠE V SEBI 

v sredo, 30. marca 2011, ob 19. uri. 
Biti zdrav pomeni počutiti se odlično v svojem telesu, slediti svojim ciljem, biti zadovoljen, se smejati, 
uresničevati sanje ... To pomeni biti popolnoma živ in vitalen ne glede na življenjsko pot, starost, poklic 

in izobrazbo. 
 

Vemo, da zahodna medicina lahko pomaga pri fizičnem zdravju. Vključevanju znanj iz tisočletne 
zakladnice kitajske medicine pa prinaša nove možnosti za ohranjanje vitalnosti, dobrega počutja in 

umskih sposobnosti. 

V knjigi bomo skupaj odkrivali KAKO: 

povečate energijo, ki jo potrebujete sami in vaši najbližji, 
povečate odpornost imunskega sistema, 
se osvobodite stresa in napetosti, 
povečate inovativnost, motivacijo in ustvarjalnost, 
izboljšate koncentracijo, okrepite sposobnosti spomina in še marsikaj. 

 
Ob knjigi je na voljo tudi DVD, ki predstavlja 50 preprostih, a učinkovitih vaj za doseganje teh ciljev. 

 
Prijazno vabljeni! 

Vstop je prost. 
 

 
 

 

T A B O R,  
sobota, 9. aprila 2011, med 9. in 12. uro 
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Prireditve v aprilu 2011 

 
sreda, 6. april, ob 19. uri 

POTOPISNO PREDAVANJE FRANCIJA HORVATA - EKVADOR IN GALAPAŠKO OTOČJE 
društveni prostor v Domu krajanov 

Občinska knjižnica Tabor 
(Renata Novak, info: 03 703 20 92) 

 
sobota, 9. april, od 9. do 12. ure 

ČISTILNA AKCIJA 
(Občina Tabor, info: 040 490 711) 

 
sobota, 9. april, ob 19. uri 

PONOVITEV KOMEDIJE POROČIL SE BOM S SVOJO ŽENO 
Dom krajanov Tabor 

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

torek, 12. april, ob 18. uri 
SPOMLADANSKO-VELIKONOČNA USTVARJALNA DELAVNICA 

Občinska knjižnica Tabor 
(Renata Novak, info: 03 703 20 92) 

 
torek, 19. april, ob 18. uri 

PRAVLJIČNA URICA 
Občinska knjižnica Tabor 

(Renata Novak, info: 03 703 20 92) 
 

nedelja, 24. april, ob 8. uri 
KMEČKA TRŽNICA 

na parkirišču župnijske stavbe 
(Čebelarsko društvo Tabor, info: 031 766 533 

 
ponedeljek, 25. april 

VELIKONOČNI POHOD V MARIJO REKO 
odhod izpred Kmetijske zadruge Tabor ob 9. uri 

(Planinsko društvo Tabor, info: 03 5727 214) 
 

sreda, 27. april, ob 11. uri 
pohod in tovariško srečanje pri domačiji Brečko, po domače Pošebal 

(odhod izpred KZ Tabor ob 8.30) 
partizanski golaž 

(Združenje borcev za vrednote NOB, Krajevna organizacija Tabor  
in Planinsko društvo Tabor, info: 03 5727 048) 

 
sobota,  30. april, ob 20. uri 

KRESOVANJE NA ZAJČEVI KOČI 
(Planinsko društvo Tabor,  info: 03 5727 214). 

 

 

Če v marcu letajo mušice, v aprilu vzemi rokavice. (ljudski pregovor) 
 
 

Novice izpod Krvavice so informativna tiskovina Občine Tabor. Naklada: 500 izvodov - BREZPLAČNO. Poštnina plačana 
pri pošti 3304 Tabor. Avtorji prispevkov so odgovorni za njihovo vsebino in slovnično formo. Občinsko glasilo ni 
namenjeno objavljanju neprimernih in žaljivih vsebin, ki kakor koli blatijo in škodujejo ugledu posameznika ali institucije. 
Prispevkov brez navedenega avtorja ali skupine avtorjev (društva) ne bomo objavljali. Zaželeno je, da so prispevki v 
elektronski obliki, pošljete jih lahko na e-naslov: info@obcina-tabor.si, najkasneje do 17. v mesecu. Glasilo je objavljeno na 
spletni strani www.obcina-tabor.si. 


