Pozdrav urednice izpod Krvavice
Zimsko spanje, ki navadno traja nekje od novembra do
konca januarja, je pri kraju, saj je napočil čas, ko ta letni
čas počasi zapušča naše kraje ...
Tradicionalni mesec ljubezni bo poleg Valentinovega
plesa prinesel tudi pustno rajanje in upajmo, da ne
prevelikih snežnih zametov na račun suhega januarja.
Dogajanje na področju delovanja lokalne skupnosti v tem
mesecu bo zelo živahno.
Občinski svet, župan, podžupan, odbori in komisije že
intenzivno opravljajo svojo funkcijo, kar je razvidno tudi
iz doslej potrjenih zapisnikov posameznih sej, ki jih
lahko zasledite na spletni strani občine z nekoliko
spremenjeno podobo.
2. februarja bo na 4. redni seji med drugim potekalo tudi
drugo branje predloga proračuna za tekoče leto, ki ga bo
potrebno verjetno še kar pošteno usklajevati, da bo
končni izdelek zadostil vsem zakonskim obveznostim,
nekaterim željam in potrebam.

Na pristojna ministrstva je potrebno posredovati vrsto
poročil o realiziranih investicijah v preteklem letu in
upajmo, da s strani države ne bo dodatnih finančnih rezov
v zvezi z že podpisanimi pogodbami o sofinanciranju.
Naj moč pozitivnih misli naredi svoje!
Na Pogodbeni pošti Tabor odslej vršimo storitve tudi za
pogodbenike, ki se le-teh tako ponovno lahko poslužujejo
v domačem kraju in s tem prihranijo čas in denar.
Ne pozabite obiskati TIC-a in se oskrbeti z dobrotami
taborskih kmetij ter umetninami taborskih ustvarjalcev, ki
so lahko krasno priložnostno
darilo ... ne nazadnje tudi za nas
same.
Nadenite si pisane maske veselja
in nagajivosti ter čim več mastnih pustnih krofov z veliko
marmelade vam želi …
Saša Zidanšek Obreza, odgovorna urednica

Iz županovega kabineta
Potrebno si bo naliti čistega vina!
Smo sredi postopka sprejetja proračuna lokalne skupnosti za leto 2015. Kljub obljubam vlade, da ne bo drastično znižala
povprečnine lokalnim skupnostim, se je zgodilo ravno to. Prejete akontacije brez finančne izravnave bi za nas pomenile
več kot 179.000 EUR manj sredstev na letnem nivoju in tudi, da ne poslujemo več tekoče pozitivno.
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V osnutek proračuna smo morali vključiti zapadle obveznosti, ki jih je več sto tisoč EUR in bodo hromile normalno
delovanje lokalne skupnosti cel mandat. S tem pa so nove investicije zelo oddaljene. Nočna mora bodo tudi krediti in
predvsem javno partnerstvo za nov prizidek šole do leta 2030. Postavlja se vprašanje odgovornosti za uravnoteženo
izvajanje proračuna preteklih let. Točni podatki bodo posredovani ob zaključnem računu 2014.
Z več bankami smo navezali stike za ponovno postavitev bankomata.
Takoj moramo pristopiti k nižanju stroškov električne energije, predvsem zaradi javne razsvetljave, saj je na nekaterih
delih zelo zastarela in potratna.
Razmisliti bo potrebno o cenejši izvedbi Šentjurskega sejma in še kakšnem nepotrebnem nadstandardu.
Želim si, da z optimizmom zremo v leto 2015! Lahko, da pride tudi kakšno pozitivno presenečenje.
Tone Grobler, župan

Občinska uprava sporoča in obvešča
Na podlagi 5. člena statuta (Uradni list RS, št. 120/6 in 51/2010) in Odloka o istovetnostnih simbolih Občine Tabor
(Uradni list RS, št. 64/00 in 16/05), Občina Tabor

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

2. »Priznanje Občine Tabor« ima pomen priznanja za
dosežke v zadnjem letu in preteklem obdobju.
Priznanje »Priznanje Občine Tabor« je po rangu drugo
najvišje občinsko priznanje. To priznanje se podeljuje
posameznikom ali skupinam oziroma organizacijam, ki
so dosegle velike uspehe in dosežke v zadnjem letu ali
preteklem obdobju na različnih področjih življenja in
bivanja v Občini Tabor. S temi dejanji so utrdili
medsebojno razumevanje in vplivali na splošen razvoj,
blaginjo in ugled Občine Tabor.
Priznanje »Priznanje Občine Tabor« se podeljuje
izjemoma največ v treh primerih letno, občanom in
prebivalcem oziroma organizacijam iz Občine Tabor ali
od drugod.
Imenovano drugo najvišje priznanje obsega LISTINO v
velikosti F = (najmanj) A3 v mapi, KOVINSKI GRB
OBČINE TABOR v šatulji ter KOVINSKO PRIPONKO,
na kateri je poleg odtisnjenega občinskega grba še naziv
priznanja ter ime in priimek oz. naziv dobitnika tega
častnega naziva. Vsi predmeti tega priznanja morajo
vsebovati izključno barve in elemente, ki so značilni za
istovetnostne simbole Občine Tabor.
3. »Plaketa Občine Tabor« ima pomen priznanja za
pomembne enkratne dosežke na različnih področjih
ustvarjalnosti ali panogah v zadnjem letu ali preteklem
obdobju.
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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 16. februar
2015 do 12. ure.
Predlogi, ki bodo prispeli po navedenem datumu, ne
bodo upoštevani.
Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja
Mihael Centrih, l.r., predsednik

Povišanje vrednosti točke za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ)
NUSZ je prihodek občine, na katerega se sklicuje tudi Ministrstvo za finance RS, ko se pogajamo za povprečnino. Po
mnenju Ministrstva za finance RS občine ne črpamo dovolj sredstev iz naslova lastnih pristojnosti.
Občina Tabor, glede na ostale občine Spodnje Savinjske doline, izrazito odstopa pri višini vrednosti točke za NUSZ, saj že
od leta 2010 ni povečevala vrednosti točke za NUSZ, skladno z Odlokom o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča.
Ker je bila že v osnovi zastavljena zelo nizka vrednost točke in je zadnje štiri leta nismo povečevali, je le-ta v primerjavi z
ostalimi občinami odstopala od 85 % do 100 %.
Občinski svet se je odločil za povišanje vrednosti, saj je ob predstavitvi finančnega stanja ugotovil, da ne zagotavljamo
lastnega deleža prihodka in v kako težki finančni situaciji se nahaja Občina Tabor. Glede na zniževanje povprečnine smo
se primorani približati ostalim občinam in zagotoviti lasten delež prihodkov, ki bo namenjen vzdrževanju dotrajane
infrastrukture.
Občinski svet Občine Tabor je na 3. redni seji občinskega sveta, dne 29. 12. 2014, sprejel sklep o povišanju vrednosti
točke za določitev višine NUSZ. Odločili so se za postopno poviševanje vrednosti točke, tako da bi sčasoma dosegli
pričakovano vrednost lastnega prihodka iz NUSZ.
Vrednost točke se v letu 2015 povečuje z 0,002484 EUR/leto (0,000207 EUR/mesec) na 0,003726 EUR/leto (oziroma
0,0003105 EUR/mesec), kar predstavlja 50 % povišanje.
Podatki za obračun NUSZ bodo posredovani na Finančno upravo RS v mesecu marcu 2015.
Lilijana Štor Krebs
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Pregled nekaterih stroškov sofinanciranja s področja negospodarstva
za proračunsko leto 2014
1. VRTCI
Zneski sofinanciranja programov vrtca za otroke s
stalnim prebivališčem otroka/vlagatelja v Občini Tabor:
Vrtec

TABOR
VRANSKO
ZARJA, CELJE
PINGVIN LJUBLJANA
BOLNIŠNIČNI VRTEC,
CELJE
BRASLOVČE
MOZIRJE
PREBOLD
WALDORFSKI VRTEC,
ŽALEC
LIPA, ŠTORE
TONČKE ČEČEVE,
CELJE

št. otrok
na dan
31. 12. 2014
85
1
1
1
-

Letni znesek
v EUR
216.580,68
2.181,63
3.964,90
893,88
297,00

DOM
UPOKOJENCEV
LUKAVCI
F. ŠALAMON,
TRBOVLJE
NINE POKORN,
GRMOVJE
POLZELA
SV. RAFAEL,
VRANSKO

št. oskrbovancev na
dan 31. 12. 2014
1
2

Letni znesek
v EUR
5.602,60
6.380,03

1

7.995,00

2
1

4.484,64
4.488,06

7

28.950,33

SKUPAJ:
4. POMOČ DRUŽINI NA DOMU

2
1
*1
2

3.288,77
2.527,12
313,39
3.861,06

1
1

1.197,70
1.501,19

SKUPAJ:
96
*otrok je obiskoval vrtec le v januarju 2014

Zneski sofinanciranja pomoči za oskrbovance s stalnim
prebivališčem v Občini Tabor:
št. oskrbovancev
na dan
31. 12. 2014
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ZAVOD

SV. RAFAEL,
VRANSKO

236.607,32
5. INSTITUCIONALNO VARSTVO

Iz prikazanega je razvidno, da je v letu 2014 vrtce izven
Občine Tabor obiskovalo 11 otrok, znesek sofinanciranja
programov vrtca zanje pa je na letnem nivoju znašal
20.026,64 EUR, kar je 9,25 % zneska sofinanciranja
programov domačega vrtca.

Zneski sofinanciranja oskrbe za oskrbovance s stalnim
prebivališčem v Občini Tabor:
ZAVOD

2. OSNOVNA ŠOLA
Zneski sofinanciranja materialnih stroškov in investicij
po št. učencev s stalnim prebivališčem v Občini Tabor:

CUDV DOBRNA
ZUDV DORNAVA
SKUPAJ:

OŠ

POŠ TABOR
II. OŠ ŽALEC
WALDORFSKA
ŠOLA

št. otrok
na dan
31. 12. 2014
123
1
1

Letni znesek
v EUR

125

60.755,92

58.942,69
1.391,99
421,24

št. oskrbovancev
na dan
31. 12. 2014
1
1

Letni
znesek
v EUR
10.081,14
8.893,47

2

18.974,61

6. ŠOLSKI PREVOZI
Zneski financiranja prevozov za učence s stalnim
prebivališčem v Občini Tabor:
OŠ

3. DOMOVI UPOKOJENCEV

POŠ TABOR
OŠ VRANSKO
II. OŠ ŽALEC

Zneski sofinanciranja domske oskrbe za oskrbovance s
stalnim prebivališčem v Občini Tabor:

SKUPAJ:
*od septembra dalje

SKUPAJ:

Letni
znesek
v EUR
6.878,51

št. vozačev na dan
31. 12. 2014
85
*1
1

Letni znesek
v EUR
36.706,88
288,00
920,00

87

37.914,88

Vir: SOU občin Tabor - Vransko, OU Občine Tabor
Saša Zidanšek Obreza
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Brezplačno svetovanje za naše občane
Spoštovani občani!
Sporočamo vam, da za vas v sodelovanju z Občino Tabor organiziramo

BREZPLAČNO PRAVNO POMOČ.
Nudi

BREZPLAČNO
PODJETNIŠKO
IN DAVČNO
SVETOVANJE
vsako četrto sredo
v mesecu
v prostorih Občine
Tabor
od 15. do 17. ure.

Na nas se lahko obrnete
vsako prvo sredo v mesecu, od 17. do 19. ure.
Svetovanje poteka v pisarni, v pritličju občinske stavbe.
Zaželena je predhodna najava na tel. št. 040 303 888.
Svetuje vam Miha Centrih, uni. dipl. pravnik z opravljenim pravniškim državnim izpitom
(t. i. pravosodni izpit). Izkušnje je pridobival na Okrajnem sodišču v Žalcu, Okrožnem
sodišču v Celju ter Delovnem in socialnem sodišču v Celju.
Postavite lahko vprašanja s področja odškodninskega prava, varstva potrošnikov,
stvarnopravnih razmerij (nepremičnine, služnosti, motenje posesti…), delovnopravne
zakonodaje (kršitve pravic iz delovnega razmerja, odpovedi…), dedovanja (zapuščinski
postopki, urejanje razmerij za časa življenja…) in z drugih pravnih področij.
Veselimo se srečanja z vami!
Vaša pravna klinika

Prejeli smo
Delo SD v občini in občinskem svetu
Tudi ob koncu starega leta (2014) in pričetku novega (2015), delo v občinskem svetu (OS) ne miruje. Med najbolj
aktivnimi je bila spet svetniška skupina SD.
Na 3. redni seji OS, ki je bila 29. 12. 2014 je OS med
drugim:
 obravnaval:

Predlog proračuna Občine Tabor za 2015,

Odlok o ureditvi pravnega statusa
upravljanja in organizacije JKP Žalec (prva
obravnava),

Odlok o enkratnem denarnem prispevku za
novorojence in prvošolce (prva obravnava),

Predlog sprememb pri obračunavanju
ekonomske cene za vrtec Tabor in
dopolnitev sistemizacije delovnih mest za
vrtec Tabor,



se seznanil s:
povzetkom regijskih izvedbenih načrtov na
področju socialnega varstva za obdobje
2014–2016,

sklepom o začasnem financiranju Občine
Tabor v obdobju 1. januar–31. marec 2015,
ki ga sprejme župan,
sprejel:

Sklep o vrednosti točke za določitev višine
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
za območje Občine Tabor.




Pri obravnavi proračuna je bila najzanimivejša razprava v zvezi z načrtovanimi investicijami, ki se večinoma nedokončane
prenašajo iz prejšnjega leta, pogrešali pa smo objektivne kriterije pri odločitvah za posamezne investicije, ki se večinoma
nanašajo na lokalne ceste in javne poti. Obenem v proračunu pogrešamo razvojno komponento, predvsem v obliki
plemenitenja in bogatitve proračuna s strani sredstev za razvojne projekte, tako regionalne, državne, kot evropske.
Ker gre pri proračunu za prvo obravnavo, smo imeli vsi občani, kot tudi člani OS, do 15. 1. 2015 čas in priložnost za
vložitev pobud in amandmajev k proračunu. Svetniška skupina SD je v skladu z javno pobudo g. župana to tudi storila.
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Mnenja so bila deljena tudi pri sprejemanju sklepa o vrednosti točke za določitev višine NUSZ. Vrednost ni bila povišana
že vse od l. 2010, kar povzroča težave pri črpanju sredstev iz državnega proračuna, na drugi strani pa zvišanje obremeni
občane. Predlagano zvišanje, ki bi vrednost točke približalo sosednjim in primerljivim občinam, je bilo preveliko, saj bi
sedanjo vrednost zvišalo za 100 %. Odločili smo se za 50 % zvišanje z zavedanjem, da bo tudi to povišanje visoko za
marsikaterega občana, obenem pa bo prineslo nekaj dodatnega denarja v proračun. Pomembno je, da se ta denar namensko
porabi za izboljšanje infrastrukture in pogojev življenja občanov.
Svetniška skupina SD pa je pri obravnavi Odloka o enkratnem denarnem prispevku za novorojence in prvošolce v Občini
Tabor predlagala spremembo odloka v smislu izenačitve pravic pri dodeljevanju prispevka za prvošolce. Do sedaj so
prispevek dobili samo prvošolci, ki so se vpisali na POŠ Tabor, s spremembo pa bi prispevek dobili vsi prvošolci Občine
Tabor.
Lep pozdrav in še enkrat vse dobro v letu 2015.
Pripravil:
Matej Demšar, občinski svetnik SD
E: demi.demsar@gmail.com

Katera dela lahko opravljamo kot osebno dopolnilno delo in moramo zato pridobiti vrednotnice
Novi Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno
je z novim letom prinesel novosti na področju osebnega
dopolnilnega dela (ODD). Posameznik, ki se od 1. 1.
2015 dalje odloči za opravljanje osebnega dopolnilnega
dela, se mora priglasiti pri Agenciji RS za javnopravne
evidence in storitve (AJPES, prek spleta ali osebno na
upravni enoti). Poleg priglasitve tovrstnega dela je pogoj
za zakonito opravljanje ODD vnaprej pridobljena
vrednotnica na upravni enoti. Seznam posameznikov, ki
opravljajo osebno dopolnilno delo, je javno dostopen na
spletnih straneh AJPES-a. Kaj vse sodi med osebno
dopolnilno delo, si lahko preberete v nadaljevanju.
A) občasna dela pomoči v gospodinjstvu, njim
podobna dela ali druga manjša dela (dela se lahko
opravljajo le za občane):
1. občasna pomoč v gospodinjstvu, pomoč pri čiščenju
stanovanja ali stanovanjske stavbe, vzdrževanje
pripadajočih zunanjih površin;
2. občasna pomoč pri kmetijskih delih;
3. občasno varstvo otrok, pomoč starejšim, bolnim ali
invalidom na domu, spremstvo oseb, ki potrebujejo
nego (sem sodi tudi prinašanje pripravljenih obrokov,
nabava živil ipd.);
4. občasne inštrukcije kot pomoč pri izpolnjevanju
šolskih ali študijskih obveznosti (osebe morajo imeti
status šolarja, dijaka, študenta);
5. občasno prevajanje ali lektoriranje;
6. občasno izvajanje umetniških oziroma drugih
kulturnih vsebin ob zasebnih dogodkih (npr. rojstni
dnevi, poroke, obletnice);
7. občasna pomoč pri oskrbi hišnih živali na domu
lastnika živali (sem sodi tudi sprehajanje hišnih živali
ob odsotnosti lastnika).
V dela pod A) ne sodi pomoč pri čiščenju in vzdrževanju
zunanjih pripadajočih površin v večstanovanjskih objektih

z osem ali več stanovanji in več kot dvema etažnima
lastnikoma.
B) druga dela (dela se lahko opravljajo za občane,
pravno osebo, tuj pravni subjekt, samozaposleno
osebo):
1. izdelovanje in prodaja izdelkov domače in
umetnostne obrti v skladu z zakonom, ki ureja obrtno
dejavnost in ki niso namenjeni zaužitju (mnenje
obrtne zbornice);
2. izdelovanje izdelkov, ki niso namenjeni zaužitju in ki
jih je možno izdelovati na domu pretežno ročno ali po
pretežno tradicionalnih postopkih, jih popravljati in
prodajati (npr. spominki, dekorativni predmeti,
posoda, galanterijski izdelki);
3. nabiranje in prodaja gozdnih sadežev in zelišč v
njihovi osnovni obliki;
4. mletje žita, žganje apna ali oglja na tradicionalen
način in prodaja.
V dela pod B) ne sodi sušenje, mariniranje, iztiskanje
sadežev in zelišč.
Izvajalec osebnega dopolnilnega dela mora za vsak
posamično opravljen promet blaga, proizvodov ali storitev
izdati račun v dveh izvodih. Račun mora vsebovati:
zaporedno številko, osebno ime in naslov ter davčno
številko izdajatelja, kraj in datum izdaje, specifikacijo
opravljenih del z mersko enoto, ceno ter skupno vrednost,
osebno ime in naslov osebe, pri kateri se delo opravi, ali
kupca, razen če je kupec fizična oseba ter podpis
izdajatelja računa. Račune je treba hraniti 10 let.
Omenjena dela posameznik lahko opravlja pod pogojem,
da prihodki iz naslova tega dela v posameznem polletju
koledarskega leta v seštevku ne presegajo treh povprečnih
mesečnih neto plač v RS iz preteklega leta (v letu 2015
prihodek ne bo smel biti višji od 5.948,64 EUR oz. v
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posameznem polletju 2.974,32 EUR). Izvajalec del poroča
o doseženih prihodkih Finančni upravi RS do 10. julija za
prvo polletje in do 10. januarja za drugo polletje
preteklega leta. Prav tako mora izvajalec del napovedati
pri FURS do 10. v mesecu vse svoje dohodke iz osebnega
dopolnilnega dela, dosežene v preteklem mesecu, za
odmero akontacije dohodnine.
Pogoj za opravljanje osebnega dopolnilnega dela je, kot že
uvodoma navedeno, vnaprej pridobljena vrednotnica, ki
si jo posameznik pridobi na Upravni enoti Žalec v
sprejemni pisarni. Za dela, našteta pod A), jo kupi
naročnik, za dela pod B) pa izvajalec del. Vrednotnica
trenutno stane 9,00 EUR (7,00 EUR za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje in 2,00 EUR za zdravstveno
zavarovanje) in velja za koledarski mesec za posameznega
izvajalca del. Plača se lahko z gotovino ali s kartico. Pri
plačilu s kartico je plačnik stroškov plačilnega prometa
zavezanec za nakup vrednotnice.
Če je vrednotnica plačana sredi meseca, velja od dneva
pridobitve do konca aktualnega koledarskega meseca. V
primeru, ko npr. posameznik večkrat na mesec čisti pri
istem naročniku, naročnik kupi eno vrednotnico. Če pa
posameznik večkrat na mesec čisti pri različnih
naročnikih, mora vsak naročnik zanj kupiti vrednotnico.

Za dela pod B) kupi izvajalec osebnega dopolnilnega dela
le eno vrednotnico za koledarski mesec, v katerem
opravlja delo. Ena vrednotnica, ki jo kupi naročnik za
posameznega izvajalca osebnega dopolnilnega dela, velja
ne glede na število opravljenih del, ne glede na obseg dela
in ne glede na znesek plačila za opravljeno delo. Ena
vrednotnica je za približno en dan pokojninske dobe. Na
podlagi računa/blagajniškega prejemka uradnik na upravni
enoti za stranko v sistemu e-uprava izpolni vlogo –
zahtevek za pridobitev vrednotnice in posamezniku izda
vrednotnico.
Ne glede na navedeno, je zakonodajalec določil prehodno
obdobje, saj lahko osebe, ki imajo na dan 31. 12. 2014
priglašeno ODD, opravljajo ODD pod enakimi pogoji in
na enak način, veljaven na dan 31. 12. 2014, vendar pa
morajo na novo priglasiti ODD na podlagi in pod pogoji
novega zakona in pravilnika najkasneje do 30. 6. 2015. V
času do ponovne priglasitve torej lahko opravljajo le dela,
ki so navedena v seznamu del starega pravilnika, za
zakonito opravljanje teh del pa v tem času ni potrebna
vrednotnica oz. plačilo prispevkov za socialno varnost.
Simona Stanter,
načelnica

Uspešni na Državnem prvenstvu 2014

5 evrov za ljudi v stiski

Taborčani so skupaj z ostalimi člani Taekwon-do kluba Sun
Braslovče uspešno zaključili leto 2014. Najpomembnejše
tekmovanje je bilo državno prvenstvo, na katerem so kar trije
osvojili naslov državnega prvaka. Ema Mešič je osvojila 1.
mesto v borbah med kadetinjami – 30 kg in 3. mesto v
formah – kadetinje modri pas, Pia Matko je osvojila 1. mesto
v borbah starejše kadetinje – 45 kg in 2. mesto v formah –
rdeči pas. Andrej Vian Vertovšek je osvojil 3. mesto tako v
borbah pri mlajših kadetih – 30 kg kot tudi 3. mesto v
formah – zeleni pas. Tudi glavni trener kluba Simon Jan je
osvojil 1. mesto med veterani v borbah – 80 kg. Skupaj so
člani braslovškega kluba osvojili 12 tretjih, 14 drugih in kar
15 prvih mest.
Tkd klub Sun Braslovče

V zadnjem času se povečujejo prošnje po pomoči plačila
osnovnih položnic in hrani, zato se je Območno združenje
Rdečega križa Žalec odločilo organizirati humanitarno
akcijo SMS-donacija za socialno ogrožene ljudi v Spodnji
Savinjski dolini. Akcija poteka do konca leta.
V prvi polovici leta 2014 se je povpraševanje po osnovnih
prehranskih izdelkih, oblačilih in plačilu položnic povečalo
kar za 30 odstotkov. Poleg tega je v zadnjem času še nekaj
podjetij prišlo v stečaj, zaradi česar se je število upravičenih
do pomoči še povečalo. Nekaj sredstev žalski Rdeči križ
pričakuje iz dela dohodnine za lansko leto, še več pa si
obeta od pomoči tistih, ki kljub težkim časom še lahko
darujejo kakšen evro in pomagajo ljudem v še večji stiski.
Uporabniki Mobitela, Debitela in Izi mobila lahko do konca
leta darujete 5 evrov, če pošljete SMS sporočilo z besedo
HRANA5 na številko 1919. Zbrana sredstva bomo uporabili
za nakup osnovne hrane in pomoč pri plačilu
najpomembnejših položnic, kot so električna energija,
komunalne storitve in najemnine stanovanj. O upravičenih
do teh pomoči se bodo odločali odbori krajevnih organizacij
in Komisija za socialno dejavnost pri žalskem združenju.
Več informacij: Matjaž Črešnovar, sekretar OZ RK Žalec,
tel. 041 601 751.
OZ Rdečega križa Žalec
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Odgovorni do sebe, narave in potomcev
Na kmetiji Lukmanovih v Taboru so se pred nekaj leti odločili za biodinamično metodo kmetovanja –
Hvaležni, zdravi in zadovoljni

Reportaža je bila objavljena v Novem tedniku, št. 3, dne 22. januarja 2015.
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Božično darilo ansambla Robija Zupana v cerkvi sv. Jurija
Božični prazniki že sami po sebi pričarajo čudovito
čarobnost in vznemirljivost. Dotaknejo se prav vsakogar
in vseh generacij. Otroška pričakovanja se izpolnijo z
darili izpod božičnega drevesa, starejša generacija si
božično duhovno vznemirjenost poteši z lepo božično
pesmijo ali celo koncertom. Tega smo v božičnem
obdobju v Taboru doživeli kar dvakrat. Najprej so nas v
čarobnost božičnega pričakovanja s pesmijo popeljali
pevke in pevci Mešanega pevskega zbora Tabor na
njihovem sicer tradicionalnem vsakoletnem božičnem
koncertu. To je poseben dogodek, ki ga obiščejo
poslušalci iz bližnje in daljne okolice in je kraj lahko
zelo ponosen. Bo pa ta ponos lahko popoln, ko bo
čudovita harmonija ženskih in moških glasov tega zbora
zadonela v čudovitem ambientu domače cerkve sv.
Jurija v Taboru. To, kar še ni uspelo njim, pa je uspelo
ansamblu Zupan v prvem tednu novega leta, še vedno v
obdobju božičnega vzdušja. Božični napevi in umirjeni
zvoki glasbe ansambla Robija Zupana so pod oboki naše
farne cerkve prinesli v naša srca fantastični občutek, ki
je prinesel toliko toplote, da smo z lahkoto prenesli ves
hlad neogrevane cerkve. Za čudovito doživetje si članice
in člani ansambla Zupan zaslužijo zahvalo in iskrene
čestitke, ki pa si jih še posebej za ta pogum zasluži tudi
nov duhovni pastir v cerkvi sv. Jurija, gospod dr. Alojz
Pirnat.
Foto: Ivan Lukman

Jazbinškovi iz Miklavža

Iz vrtca in šolskih klopi
Zmagovalci EKO dneva
V petek, 5. 12. 2014, smo imeli EKO dan. Uvodoma smo si ogledali tri
filme o recikliranju tetrapakov.
Po predstavitvi smo ustvarjali iz odpadne embalaže – praznih tetrapakov,
ki smo jih prinesli v šolo.
Sedmošolci smo idejo za izdelavo našega Rudolfa dobili ob gledanju
risanke Mali jelenček Rudolf. Delali so ga fantje s pomočjo g. Mihe
Miklavca. Ob ustvarjanju so se tudi šalili.
Dekleta pa smo izdelovala košarice za Rudolfova darila ter novoletno
okrašeno mesto. Pri delu nam je svetovala ga. Polona Miklavc.
Na EKO dan je bilo ustvarjanje zelo veselo in zabavno.
Najbolj pa smo bili navdušeni, ko smo izvedeli, da so vrstniki od 1. do 9.
razreda izglasovali 7. b za zmagovalce. To pomeni, da smo sedmošolci
izdelali NAJ IZDELEK na POŠ Tabor in to iz odpadnih TETRAPAKOV!!!
Ula Weiss in Laura Vozlič, 7. b, POŠ Tabor
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Potopisno predavanje
V torek, 23. 12. 2014, je v času podaljšanega bivanja prišla na obisk ga.
Maja Drča. Ob fotografijah nam je predstavila veliko zanimivosti s svojih
potovanj po svetu.
Izvedeli smo veliko novih stvari, spoznali Veliki kanjon v Arizoni,
ogromna solna polja, termalne bazenčke na nadmorski višini več kot 5000
m, Veliki slap v amazonski džungli, življenje tamkajšnjih prebivalcev in še
mnogo zanimivosti.
Predstavitev je bila zelo poučna. Učenci smo radovedno prisluhnili njenim
dogodivščinam.
Gospe Maji se najlepše zahvaljujemo za čas, ki ge je preživela z nami.
Učenci POŠ Tabor

Aktivnosti naših društev
Obvestilo upokojencem

Zvezdica Zaspanka

Društvo upokojencev Tabor obvešča vse člane, da se bo
članarina za leto 2015, ki za letošnje leto znaša 8 €, pobirala
prvo in drugo nedeljo v februarju v društveni pisarni, in sicer:
1. 2. 2015, od 8. do 11. ure
ter
8. 2. 2015, od 8. ure do 11. ure.

Na Miklavžev večer je poleg Miklavža taborske otroke
obiskala tudi Zvezdica Zaspanka. Dramska sekcija
Teloh se je letos odločila, da uprizori večno pravljico
Zvezdico Zaspanko.

Mateja Jezernik je svoji hčerki Lari pripovedovala
pravljico o Zvezdici Zaspanki (Teja Goropevšek), ki z
zamujanjem v službo povzroča pravo zmedo na Zemlji.
Prav tako se bo pobirala tudi članarina za vzajemno
Za kazen, ker je zopet zamudila, jo boter Mesec (Tomaž
samopomoč, ki znaša 10 €.
Aubreht) pošlje na Zemljo, njene sestrice zvezdice (Tina
Mak, Ana Kovačič ter Klavdija Bastl Enci) pa so
Vabljeni vsi zvesti člani DU Tabor ter prisrčna dobrodošlica
žalostne, ker jih je zapustila. Na Zemlji Zvezdica
novim članom.
Zaspanka sreča črnca (Domen Lukman) ter gospoda z
Društvo upokojencev Tabor
daljnogledom (Blaž Kovče), ki ji dovoli pogledati botra
Mesca, vendar mora zato plačati en zlat las. Vse sliši razbojnik Ceferin (Matej Demšar), zato Zaspanki ponudi prenočišče,
da ji bo med spanjem ostrigel zlate lase in tako hitro obogatel. Zaspanka Ceferina pred spanjem nauči pisati besedo
LJUBA in zopet mu prične biti srce. Komet Repatec (Peter Jezernik) Zvezdico Zaspanko odpelje nazaj na nebo.
Režiserka Tanja Kastelic je z uprizoritvijo
Zvezdice Zaspanke želela sporočiti tako
otrokom kot odraslim gledalcem, da lahko z
dobroto, čisto mislijo in ljubeznijo
premagamo zlo. Člani Dramske sekcije
Teloh Zvezdico Zaspanko niso odigrali
samo v Taboru, ampak so jo v
prednovoletnih dneh dobrodušno odigrali za
otroke iz socialno šibkih družin v Novi vasi
v Celju, praznične dni pa so polepšali tudi
otrokom v Grižah in Levcu. A tu še zgodbe
ni konec …
Tanja Kastelic
10

Predstavitev Dramske sekcije Teloh v Medobčinski
knjižnici Žalec
V okviru Utripa domoznanstva se je v decembru v Medobčinski splošni
knjižnici Žalec predstavila Dramska sekcija Teloh. Režiserka Tanja
Kastelic ter igralca Tomaž Aubreht in Matej Demšar so zaupali, kako
sekcija Teloh kroji kulturno življenje v Občini Tabor. Z obiskovalci,
med katerimi je bil tudi podžupan Ludvik Miklavc, so podelili začetke
delovanja skupine, njihove občutke in izkušnje na odru ter podrobneje
predstavili celovečerne igre, pravljice, skeče, občinske proslave in
slavnostne seje, ki so jih pripravili v zadnjih devetih letih. Pogovor so
popestrili z odlomkom iz Zvezdice Zaspanke, smrkec Glavca je modro
povedal, kaj je znanje, pridružila pa se mu je tudi Smrketa (Teja
Goropevšek). Spregovorila sta nekdanja predsednica Kulturnega društva
Ivana Cankarja Inka Jazbinšek ter sedanji predsednik Alen Kovačič.
Režiserka Tanja Kastelic je v svojem imenu in v imenu cele skupine
zaključila kulturni večer s Shakespearovo mislijo, da je ves svet teater in
da je skupini mar za kulturno življenje v občini, zato bodo še naprej
zavzeto delali in razveseljevali publiko.

Pohod za 50 +
Dva dni pred koncem leta 2014, na najbolj
mrzlo jutro v letu, je potekal zadnji pohod
članov društva upokojencev. Dan je bil lep,
jasen, temperatura zjutraj – 12 stopinj. Glavne
ceste so bile lepo splužene in očiščene, na
makadamskem cestišču pa je bilo še nekaj
snega, tako da je pod nogami škripalo kot v
starih časih. Pot nas je vodila iz Tabora proti
Ojstriški vasi, mimo domačije Skok, po cesti
Devc do Klovna, potem mimo Šalamona in
Laznika nazaj v Tabor. Uživali smo v zimski
idili, svežem zraku in lepem razgledu. Po več
kot dveh urah druženja smo prispeli na cilj, kjer
smo si že voščili in z domačimi poživili
nazdravili novemu letu.
Srečno do prihodnjič!
Društvo upokojencev Tabor

Dramska sekcija Teloh

16. košarkarski turnir trojk 2014
Tradicionalni decembrski turnir trojk v košarki
se je letos odvil 30. decembra 2014.
V prazničnem, letos tudi zasneženem, vzdušju,
se je na domačem parketu zvrstilo pet močnih
ekip – dve gostujoči in tri domače. Vsaka ekipa
se je imela možnost pomeriti s preostalimi
štirimi. Sproščeno, na trenutke tudi napeto,
vzdušje nas je pripeljalo do končnih rezultatov:
1.mesto: Tazadnja ekipa iz Domžal
2. mesto: ŠD Tabor
3. mesto: Križanci
Dva pokala sta tako ostala 'doma', veseli pa nas, da smo v prijetnem športnem duhu odigrali še en turnir ter uspešno
zaključili leto 2014.
Hvala vsem za udeležbo in fer igro ter vabljeni na naslednje tekmovanje.
Športno društvo Partizan Tabor
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Zahvala vsem za udeležbo in fer igro.

Iz domače župnije

ŠD Partizan Tabor

Kultura, kultura
V samostojni Sloveniji imamo poseben praznik, dela
prost dan, tako imenovani slovenski kulturni dan. Hkrati
je to obletnica smrti velikana slovenske poezije Franceta
Prešerna. 8. februarja se v naši domovini zgodi največ
različnih vrst kulturnih dogodkov v enem dnevu. Lepo in
pohvalno! Zagotovo je za mali slovenski narod lahko
kultura tisto, kar nam daje prepoznavnost. Na nas pa je,
da jo razvijamo v tej smeri.
Kultura je marsikaj. Je zapisana, zapeta, zaigrana,
povedana, zaplesana, naslikana, narisana, izklesana,
upodobljena, … beseda. Kultura je tudi naš način
življenja, so naši medsebojni odnosi, naše obnašanje, naš
stil oblačenja … Posebna oblika kulture je tišina in
nenazadnje je kultura tudi naš odnos do nje same.
Kultura je svojevrstna hrana, ki nas bogati. Žal se včasih
za masko kulture skriva tudi nekultura, poniževanje,
zaničevanje, potvarjanje, vulgarnost … Vse, kar spustimo
v svoje oči, ušesa, srce in misli postane del nas in nas
plemeniti ali pa zastruplja. Še posebej pod vtisom
nedavnih dogodkov v Parizu pogumno in vztrajno
prosimo Sv. Duha naj nam da modrosti, da bomo znali v
obilici ponujene kulture ločiti zdravo od zastrupljajoče.
Velik del naše, slovenske kulture je tesno povezan s
krščanstvom. Več kot 2000 cerkva posejanih po vsej
Sloveniji, njihove poslikave, kipi, oltarji, krstilnice,
monštrance, kelihi … so del slovenske kulture. K temu
lahko prištejemo še nešteto sakralnih znamenj.
Naša farna cerkev se
ponaša s prav posebnim
kulturnim
delom,
Plečnikovo krstilnico. Dr.
Franc Ksaver Lukman, naš
rojak
z
domačije
Ramšakovih iz Lok, je
prijateljeval z arhitektom
Jožetom Plečnikom. Na
Lukmanovo prošnjo je
arhitekt Plečnik naredil
načrt za krstilnico v naši
župniji. To je njegova
edina krstilnica izven
Ljubljanske škofije. Z gradnjo krstilnice so pričeli leta
1955 ob 50-letnici mašniškega posvečenja dr. Franca
Ksaverja Lukmana in jih je vodil arhitekt Plečnik osebno.
Dela so bila končana leta 1970, torej po smrti tako
Plečnika (*1872 +1957) kot Lukmana (*1880 +1958).

Zato je zaključna dela krstilnice vodil arhitekt Anton
Bitenc, kamnoseška dela je opravil kamnosek Stanko
Vodnik, pasarska dela pa Alojz Pirnat. Dela je finančno v
celoti podprl dr. Franc Ksaver Lukman. Zaključna dela pa
je financiral ob svoji 40-letnici mašniškega posvečenja
Drago Karl Lesjak, prav tako naš rojak, Kočetov iz
Miklavža. Krstilnico je leta 1970, v času župnikovanja
Franca Časla, blagoslovil pomožni škof dr. Vekoslav
Grmič. Krstilnica ponazarja obliko križa, kot gradivo pa
so uporabljene različne slovenske kamnine.
Obisk sv. maše je zagotovo najprej in predvsem verski
dogodek. Prav tako pa lahko vsako sv. mašo označimo
kot poseben kulturni dogodek. Koliko lepih obredov,
molitev, lepega petja, glasbe, misli in besed, koliko lepih
mašnih plaščev, cvetličnih šopkov, prtov … Da, velik del
slovenske kulture je povezan s krščanstvom, velik del
slovenske kulture je navdihnila in še navdihuje krščanska
vera.
Posebna oblika kulture je naše obnašanje v cerkvi, še
posebej pri sv. maši. Kadarkoli pridemo v cerkev, se
zavedajmo, da je v njej najprej pod podobo hostije
navzoč sam Jezus Kristus. Šele nato občudujmo vse prej
navedene oblike kulture v njej.
Med cerkvenim obredom se ne pogovarjamo, ne dajemo
pripomb, se ne oziramo, da bi našli znance ali videli, kdo
je navzoč ali kako je kdo oblečen. Med cerkvenim
obredom izklopimo telefon, ne pošiljamo sporočil, ne
žvečimo, ne jemo ali pijemo. Če zamudimo začetek
obreda, počakamo na »predah« in šele takrat sedemo v
najbližjo klop. V cerkev gremo vedno spoštljivo oblečeni;
ženskam naj oblačilo pokriva kolena in ramena, tudi
moški naj ne vstopajo v cerkev v kratkih hlačah ali
majicah brez rokavov.
Še na eno, posebno obliko kulture, želim opozoriti. To je
tišina. Tišina je v bistvu čas, ki je zelo zgovoren. Veliko
nam lahko pove, še več nas nauči. V tišini se lahko
ukvarjamo sami s seboj, z drugimi ali z Bogom. Za nas
kristjane je zelo pomembno, da znamo trenutke tišine
izrabiti za poslušanje Boga, ki nam govori besede
večnega življenja. Danes ljudje hitimo, površno beremo,
površno poslušamo, površno živimo. Vsaj včasih je
potrebno odstraniti hrup in prisluhniti tišini.
Vsem bralkam in bralcem Novic izpod Krvavice želimo
ob kulturnem prazniku veliko prave kulture.
Vida Slakan
12

Literarni utrinki
Tu – z mano

Materi
Hvala ti za vsako
kapljo mleka,
ki si mi ga darovala iz
svojih prsi.

Ostajaš z mano,
ostajaš kot tista burja
sredi tvoja kraške planote!

Hvala ti za vsak dotik,
ki mi je ohranjal pot
v življenje.

Zavdala si me s svojimi lasmi,
zavdala si me s svojimi črnimi očmi,
zavdala si me s svojimi belimi zobmi,
zavdala si me s svojimi valujočimi prsmi …

Hvala ti za tisoče nasvetov
in prošenj,
ki so mi usmerjali pot
v življenje.

Oprosti mi za vse tegobe,
ki sem ti jih povzročil,
oprosti mi za vse besede,
ki so bile slabo izrečene.
Naj vedno, ko pomislim nate,
mama,
zasije zvezda na tvojem nebu in
nasmej se nam vsem,
ki te imamo radi!!!

Pogledam te zopet in vem, da sem –
odvisnež od tvojega življenja,
ki daje moč mojemu hrepenenju po tebi,
po tvojem nasmehu,
po tvojem čarovniškem umikanju,
ki ga poznava samo ti –
in jaz!!!

TKsm
TKsm

Po poteh in spominih
V rubriki »Po poteh in spominih« skušamo obuditi malo nostalgije. Vsak mesec vam v pogled ponudimo utrinek, ki je v
preteklosti zaznamoval naš prostor. Vabimo vas, da tudi sami pobrišete prah z albuma in z nami delite lepe, a tudi morda
pozabljene trenutke. Fotografije z vašo pripovedjo nam lahko posredujete preko e-pošte: info@obcina-tabor.si ali
sasa.zidansek.obreza@obcina-tabor.si ali pa osebno prinesete v sprejemno pisarno Občine (fotografije vam vrnemo takoj).
.

Rimska menjalna postaja

Rimska menjalna postaja Ad Medias (kar pomeni »v središču«) se je nahajala na področju Kaple. Postaje tega tipa so
imenovali tudi »mutatio« (premenitev). Gre za rimsko postajo, v kateri so konje samo zamenjali, za razliko od »mansio«
(ostajališče), ki je bila večja postaja, preskrbljena s prenočiščem in vsemi potrebščinami. Ad Medias naj bi se nahajala 13
milj od Atransa oz. »mansio« Hadrante, torej Trojan.
Najpomembnejša trgovska cesta preko naših krajev je postala pod Rimljani tudi najvažnejša vojaška pot Via Gemina.
Vodila je iz Akvileje (Ogleja), Emone (Ljubljane), preko Atransa, mimo menjalne postaje Ad Medias in mimo rimske
grobnice na Gomilskem. Cesta je nadalje vodila proti rimski nekropoli v Šempetru, današnjima Ptuju in Sombotelu
(Madžarska). Cesta se je odcepila proti Carnuntumu ob Donavi (današnja Avstrija) ali proti Mursi (Osijek, Hrvaška) ob
Dravi. Od te poti se je odcepilo več stranskih in so pogosto vodile preko prevalov.
Druga trasa rimske ceste na našem območju, verjetno starejša, se je na Trojanah odcepila proti Šentgotardu, Prvinam,
potekala pod Čemšeniško planino preko Presedel. Cesta se je spustila v dolino Lok, Tabora, po 13 rimskih miljah pa do
menjalne postaje Ad Medias.
Od leta 1822, ko so odkrili prve opeke v rimskem vojaškem taborišču v Ločici ob Savinji, so taborišče zamenjavali z
»mutatio« Ad Medias. Zato na je na mnogih zemljevidih Ad Medias narisan pri Šempetru in ne na območje Kaple. O
rimski menjalni postaji Ad Medias so med drugim pisali avtorji Rajko Vrečar, Milko Kos in dr. Josip Klemenc. Vsi trije so
umestili Ad Medias med Kaplo in Grajsko vasjo oz. Gomilskim, torej v prostor med zaselkoma Gorjakovo ter Dragopolje
in ledino Devce.
Pri izkopavanju v Kapli so na območju Srednjice na desnem bregu Bolske pri Vošnjakovih leta 1959 našli rimske kamne,
vendar so zaradi interesov hmeljarjev morali po hitrem postopku zaključiti izkopavanja. Že domači imeni Srednjica in
Okroglica (na levem bregu Bolske) lahko povežemo z »v središču«, kar je prevod poimenovanja Ad Medias.
Vsekakor bi bile potrebne nadaljnje raziskave in natančnejše umestitve.
Mihael Kokole, Kapla 2014
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Zgodilo se bo

Pevsko društvo Tabor
vljudno vabi na proslavo v počastitev

PREŠERNOVEGA DNEVA,
SLOVENSKEGA KULTURNEGA PRAZNIKA,

VABIMO
vas na predavanje z naslovom

ki bo

POMEN DUHOVNE RESNICE.

v petek, 6. februarja 2015, ob 19. uri
v Domu krajanov Tabor.

Predaval bo
g. TOMISLAV BRUMEC, dipl. pranoterapevt,

v petek, 13. februarja 2015, ob 19. uri
v sejni sobi Občine Tabor.
Kontakt: Damijana Lukman, 031 328 990
Vstopnine ni.

Dragi otroci,
Občinska knjižnica Tabor vas tudi tokrat vabi na
PRAVLJIČNO URO,
ki bo v torek, 24. februarja 2015, ob 18. uri.

Prijazno vabljeni!
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Fotokotiček
Pošljite nam vaše fotografije, ki jih ujamete v svoj objektiv. Dobrodošle so fotografije s področja dela, življenja, praznovanj, utripa kraja,
narave,
posnete
doma,
na
dopustu,
potovanjih,
kjerkoli.
Pošljite
jih
v
jpg
formatu na info@obcinatabor.si ali sasa.zidansek.obreza@obcina-tabor.si. Uredniški odbor bo vsak mesec izbral nekaj fotografij, ki jih bomo objavili v časopisu,
ostale pa bodo objavljene na spletni strani občine, seveda z navedbo avtorjev fotografij.

16. KOŠARKARSKI TURNIR TROJK

Foto: Maja Drča

Oglasi
Kmetija Laznik vas vabi
v soboto, 7. 2. 2015, od 9. ure dalje, da nas obiščete.
Nudimo vam:
sveže goveje in svinjsko meso ter ostale mesne izdelke …
Vabljeni!
Informacije: Adi, 041 543 396

Nudimo vam:
- prevoz hlodovine z gozdarsko
prikolico,
- razrez hlodovine,
- izdelki iz stavbnega mizarstva in
tesarstva,
- drugi izdelki iz lesa.

Oglas

Informacije : Žan, 041 581 337
Kmetija Laznik

V najem
vzamem njivo,
površine
približno
1 hektar
(Katarina Šmit,
041 792 183).

NAPOVEDNIK DOGODKOV V OBČINI VRANSKO – februar 2015
DATUM
1. 2. 2015
9.00–12.30

PRIREDITEV
VRANI : ROGAŠKA, ROGAŠKA : CELJE,
VRANI : CELJE
Košarka U 11

KRAJ

3. 2. 2015
10.30
5. 2. 2015
16.30
6. 2. 2015
19.00
7. 2. 2015
5.00
7.–21. 2. 2015
8.00–12.00
14. 2. 2015
14.00
24. 2. 2015
18.00
28. 2. 2015
20.00

LITERARNO DRUŽENJE Z OSKRBOVANCI

Naš dom

LITERARNO VALOVANJE PO SPODNJI
SAVINJSKI DOLINI
OBČINSKA PROSLAVA OB KULTURNEM
PRAZNIKU
ENODNEVNI SMUČARSKI IZLET V
TURRACHER HOHE
DELAVNICA IZDELAVE SPLETNIH
STRANI

Občinska knjižnica
Vransko

Športna dvorana
Vransko

Kulturni dom Vransko
parkirišče pri Športni
dvorani Vransko
OŠ Vransko

VRANSKI PUSTNI KARNEVAL

trg Vransko

PRAVLJIČNA URA S POUSTVARJANJEM

Občinska knjižnica
Vransko

TOKRAT RES REPUBLIKA!
Gledališki abonma in izven

Kulturni dom Vransko

ORGANIZATOR
KD Vrani Vransko
(031 475 072)
Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)
Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)
Občina Vransko
(03 703 28 00)
ZKTŠ Vransko
(03 703 12 10, 041 238 749)
ABUCO, zasebni zavod za
izobraževanje in raziskave
Klub mladih Vransko
(040 339 977)
Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)
ZKTŠ Vransko
(03 703 12 11, 031 210 298)
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... in še modrosti naših babic
 Se Polona (9. 2.) v soncu odtaja, v mokrem poletju gob preostaja. 
 Kar svečana ozeleni, se rado posuši. 
 Če svečana mačka na soncu leži, v sušcu spet rada na peč pribeži. 

Koledar dogodkov in prireditev – februar
petek, 6. februar, ob 19. uri
PROSLAVA V POČASTITEV PREŠERNOVEGA
DNEVA, SLOVENSKEGA KULTURNEGA PRAZNIKA
Dom krajanov Tabor
(Pevsko društvo Tabor, 031 872 814)

petek, 13. februar, ob 19. uri
PREDAVANJE TOMISLAVA BRUMCA: POMEN
DUHOVNE RESNICE
sejna soba Občine Tabor
(Damijana Lukman, 031 328 990)





sobota, 14. februar, ob 20. uri
VALENTINOV PLES Z ANSAMBLOM VIKEND
Dom krajanov Tabor
(Društvo podeželske mladine Tabor, prodaja kart: 031 588 791)

nedelja, 22. februar, ob 8. uri
KMEČKA TRŽNICA
na parkirišču župnijske stavbe
(Čebelarsko društvo Tabor, 031 766 533)


torek, 24. februar, ob 18. uri
PRAVLJIČNA URICA
Občinska knjižnica Tabor
(Medobčinska splošna knjižnica Žalec, 03 712 12 56)

Čestitka
č

č

č

č

č

č

(France Prešeren, naslikala Julijana Juhart)

»Kaj je uspeh? Uspeh je, če lahko vsak večer zaspimo z mirom v duši.«
(Paulo Coelho)
Novice izpod Krvavice so informativna tiskovina Občine Tabor.
Odgovorna urednica: Saša Zidanšek Obreza, vsebina. Člani uredniškega odbora: Maja Drča, oblikovanje, vsebina; Tatjana Kovče,
vsebina; Ana Leskovšek, pregled, vsebina; Ivan Lukman, fotografija. Naslovna fotografija: hrib Krvavica – avtorica Urša
Semprimožnik. 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.
Naklada: 580 izvodov – BREZPLAČNO. Tisk: Grenko tisk storitve, d.o.o.
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