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Pozdrav urednice izpod Krvavice  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December je mesec daril, okraševanja, veselja in priložnost za oblikovanje 

načrtov za prihodnje leto. V teh predprazničnih dneh si vzemimo čas zase in 

počnimo stvari, ki nas veselijo, pa naj bo to smučanje, obisk gledališča, 

branje knjige ali kaj podobnega. Kar koli že, le da nam pričara nasmeh na 

obrazu. Nasmeh na obrazu pa želimo pričarati tudi vam, spoštovane občanke 

in občani, zato vam ob zaključku leta poklanjajo darilo tudi župan in 

Občinski svet Občine Tabor, in sicer decembrski izvod časopisa Utrip 

Savinjske doline, ki ga boste prejeli v petek, 23. decembra 2016.  

 

Čarobne praznike in prijetno branje vam želimo. 

 

Alenka Kreča Šmid, odgovorna urednica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srečno 2017 

 
Končuje se leto 2016. Pred nami je samo še čas 

praznovanj, obdarovanj in družinskega veselja.  

 

Naj bo praznovanje božiča in novega leta za vse nas 

pestro in nepozabno.  

 

Srčno vam želim, da se vam izpolnijo vse, tudi skrite 

želje. 

 

SREČNO, ZDRAVO, ZADOVOLJNO IN POSLOVNO 

USPEŠNO LETO 2017 VAM ŽELIM! 

 

Župan Tone Grobler       

 

Iz županovega kabineta 

http://picview.info/statics/thumbimg/20150407/christmas-santa-reading-book-christmas-tree-bokeh-picture-white-beards.jpg
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Obvestilo 

 
Obveščamo vas, da Občina Tabor za leto 2017 z družbo Prims, d. o. o., 

ni podpisala pogodbe za uporabo informacijske platforme Moja občina, 

kjer smo do nedavnega objavljali razne aktualnosti s področja delovanja 

lokalne skupnosti. 

 

Vse, ki ste imeli dostopno geslo in objavljali prispevke preko te aplikacije, prosimo, da le-teh ne nalagate več v sistem, saj 

v prihodnje ne bodo več objavljeni. 

 

Z veseljem pa bomo vse novice, dogodke, prireditve in ostalo še naprej objavljali na spletni strani občine in seveda v 

Novicah izpod Krvavice.  

 

Saša Zidanšek Obreza 

 

Praznična okrasitev ‒ zahvala 

 
V petek, 25. novembra 2016, so delavci režijskega obrata postavili novoletno jelko v bližini občinske stavbe. Jelko je 

daroval Gorazd Sotošek iz Pondorja, 

prevoz in pomoč pri postavitvi pa je 

nudil Silvo Lenko ‒ Žagarstvo Ropret 

iz Lok.  

 

V nedeljo, 4. decembra 2016 smo v 

občini pričeli tudi s prižiganjem 

prazničnih lučk za prijetno vzdušje v 

mesecu decembru, ki se je sicer začelo 

že s postavitvijo čudovitih adventnih 

venčkov Turističnega društva Tabor. 

 

Za okrasitev jelke in območja lokalne 

skupnosti z novoletnimi lučkami je 

kot vsako leto poskrbel Jernej Gregl. 

Priključitev na električno omrežje so 

poleg Občine Tabor brezplačno 

omogočili tudi številni občani in 

Trgovina Mlinotest Tabor. 

 

Na okenskih policah občinske zgradbe 

je kakor vsako leto zacvetelo 

sezonsko cvetje, v avli pa se bohotijo 

prelepe božične zvezde, za kar je brezplačno poskrbel Arboretum Volčji potok ‒ Alen Kovačič. 

 

Vsem se lepo zahvaljujemo. 

Saša Zidanšek Obreza 

 
 

Obisk Miklavža v Taboru 

 
V ponedeljek, 5. decembra 2016, je v Domu krajanov Tabor Dramska sekcija Teloh poskrbela za odlično uprizorjeno 

igrico Sapramiška Svetlane Makarovič, v priredbi domače režiserke Tanje Kastelic. Zgodbica o mali sivi miški, ki si je 

zlomila zob in na koncu postala najsrečnejša miš na svetu, je navdušila in nasmejala tako otroke kot odrasle. Sledil je 

Občinska uprava sporoča in obvešča 
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prihod prvega dobrega moža v tem mesecu ‒ Miklavža v spremstvu angelčkov. Za strah in trepet je poskrbela skupina 

parkljev, vendar se je na koncu tudi tu vse dobro končalo, saj so v Taboru vsi otroci pridni. 

 

Za slastna Miklavževa darila je poskrbelo Društvo žena in deklet Tabor. 

 

Saša Zidanšek Obreza 

 
 

 

 

Dan odprtih vrat kmetije Laznik in sejem TD Gušt 

 
V soboto, 17. decembra 2016, je kmetija Laznik iz Miklavža organizirala dan odprtih vrat. Ob toplem čaju in kuhanem 

vinu so poskrbeli za pokušino vrhunskih mesnih izdelkov, ki jih je bilo mogoče tudi kupiti v njihovi mesnici.  

 

Predstavilo se je še Turistično društvo Gušt Tabor s stojnico lesenih izdelkov Ivana Lesjaka in Društvo žena in deklet 

Tabor s prodajo peciva. 

 

Saša Zidanšek Obreza 

 



 

4 

Luč miru iz Betlehema tudi v Taboru 

 
V ponedeljek, 19. decembra 2016, sta skavta 

stega Prebold - Polzela županu Antonu Groblerju 

predala luč miru iz Betlehema. Plamen je 

prepotoval dolgo pot iz Betlehema preko Dunaja 

in Ptuja vse do naših krajev. Ob predaji luči miru 

je skavt prebral pesem Brez tebe me zebe: 

 

 »Tvoj dar me iz dneva v dan bodri, me greje, v 

meni vedno bolj živi. Z Božjo pomočjo gradiva 

mir, ki bo presegel vsak prepir. 

 

Okoli nas ljudje trpijo ob porazu, živijo vsak v 

svojem mrazu. Res ni potrebe, da jih zebe, dajmo 

jim en košček sebe.« 

 

Luč miru iz Betlehema je dobrodelna akcija, ki 

poteka v Sloveniji že 26 let. Plamen luči oznanja 

veselo sporočilo miru, povezanosti med narodi, 

sprejemanje različnosti. Prav v današnjem razburkanem svetu je to sporočilo pomembno ne samo prejeti, temveč ga tudi 

živeti. 

 

V Sloveniji ga najvišji predstavniki države prejemajo že prav od začetka. V preteklem letu je luč svetila v skoraj 100 000 

domovih. Ljudje ob akciji prispevajo sredstva za dobrodelni namen, ki zaznamuje akcijo že od samega začetka. Več o tem 

si lahko preberete na: http://lmb.skavt.net. 

 

Saša Zidanšek Obreza 

 

Kako voziti, če je podlaga spolzka 

 
Občane opozarjamo, da so v zimskih mesecih, ko se 

temperature spuščajo pod ledišče, pri vožnji še posebej 

pazljivi, saj asfaltirane ceste, predvsem v hribovitih 

predelih občine, terjajo drugačno prilagoditev vožnje kot 

makadamske. Povzeli smo nekaj nasvetov policije in 

prometnih strokovnjakov: 

 

1. Če je vozišče spolzko, speljite v drugi prestavi, da 

preprečite vrtenje koles. Bistveno je, da vozite v najvišji 

možni prestavi. Pri avtomatskem menjalniku se nikar ne 

poslužujte 'kick-downa'. 

 

2. Med vožnjo plin dodajajte in jemljite z občutkom. 

Premočan pritisk na plin ali obratno lahko privede do 

nestabilnosti vozila. Ko zavijate, v zavoju ne dodajajte 

plina, prav tako takrat ne zavirajte. 

 

3. Če začne avtomobil zanašati, takoj pritisnite na 

sklopko in volan nežno zasučite v nasprotno smer. 

Nikakor pa ne vrtite volana sunkovito. 

 

4. Če je vaš avtomobil slučajno še brez sistema ABS za 

zaviranje v sili, zavirajte nežno in obenem pritisnite tudi 

sklopko. Pri zaviranju v sili pa zavorni pedal pritisnite z 

vso močjo, da bo zavorna pot kar čim krajša. Če pri tem 

avtomobil zanese, popustite zavoro, poravnajte vozilo in 

šele nato ponovno zavirajte. 

5. V primeru, da imate ABS (velika večina vozil mlajših 

od 10 let), pa med zaviranjem v sili pedal pohodite z vso 

močjo, saj bo le tako avtomobil zavrl najhitreje in hkrati 

ostal vodljiv. Na snegu je zavorna pot precej daljša kljub 

sistemu ABS. 

 

6. Zelo zahtevna je zlasti vožnja po zaledenelih hribovitih 

cestah. Pri vzponu v strm klanec je potrebno paziti, da je 

čim bolj obtežena pogonska os. Pri sprednjem pogonu je 

tako najbolje, da potniki, ki sedijo zadaj, za kratek čas 

izstopijo. Pri avtomobilih z zadnjim pogonom pa kar 

najbolj obtežite njegov zadnji del. 

 

Ob vsem tem je temeljni pogoj za varno udeležbo v 

prometu ustrezna zimska oprema motornega, pa tudi 

priklopnega vozila, za kar je potrebno pravočasno 

poskrbeti. 

 

Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 

109/2010 z dne 30. 12. 2010 s spremembami in 

dopolnitvami) v 29. členu določa, da morajo biti motorna 

in priklopna vozila na slovenskih cestah pozimi (med 15. 

novembrom in 15. marcem naslednjega leta) in v zimskih 

razmerah (ko se ob sneženju sneg oprijema vozišča ali je 

vozišče zasneženo, zaledenelo (ledena ploskev) ali 

http://lmb.skavt.net/


 

5 

Spoštovani občani! 

 

Sporočamo vam, da za vas v sodelovanju z Občino Tabor organiziramo  

 

 

 

 

 

BREZPLAČNO PRAVNO POMOČ. 

 

 

 

 

 

 

 

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                                               

 

Na navedeno 

telefonsko številko in 

e-naslov 

miha.centrih@pravna

klinika.si se lahko 

obrnete tudi z 

vprašanji, ki se 

nanašajo na delo 

občinskega sveta in 

nasploh Občine 

Tabor. 

Kot svetnik, izvoljen v 

volilnem okraju Loke, 

sem vam na voljo v 

prostorih Občine 

Tabor tudi v času 

uradnih ur Pravne 

klinike, torej vsako 

prvo sredo v mesecu 

med 17.00 in 19.00. 

poledenelo (poledica)), opremljena s predpisano zimsko 

opremo. 

  
Kanali dezena pnevmatik, ki štejejo 

v zimsko opremo, morajo biti 

globoki najmanj 3 mm. 

 

V skladu s Pravilnikom o delih in 

opremi vozil (Ur. l. RS, št. 44/2013 

s spremembami in dopolnitvami) 

za zimsko opremo motornih vozil 

štejejo: 

 

Pri dvoslednih motornih vozilih, katerih največja 

dovoljena masa ne presega 3.500 kg, in priklopnih 

vozilih, ki jih vlečejo:  

 zimske pnevmatike na vseh kolesih ali 

 poletne pnevmatike in v priboru ustrezno velike 

snežne verige za pogonska kolesa ali verigam 

enakovredni pripomočki za pogonska kolesa. 

Vozila s štirikolesnim pogonom morajo imeti v 

primeru stalnega pogona snežne verige vsaj za 

eno os in v primeru priklopljivega pogona vsaj 

za stalno vklopljeno os. 

Pogoji za uporabo snežnih verig so izpolnjeni takrat, ko 

je na vozišču toliko snega, da pnevmatika med vožnjo ne 

pride v stik s površino vozišča (za 

pnevmatiko ostaja snežena sled). 

 

Pri dvoslednih motornih vozilih, 

katerih največja dovoljena masa 

presega 3.500 kg, in priklopnih 

vozilih, ki jih vlečejo: 

zimske pnevmatike najmanj na 

pogonskih kolesih ali 

 poletne pnevmatike in v priboru ustrezno velike 

snežne verige za pogonska kolesa ali verigam 

enakovredni pripomočki za pogonska kolesa. 

Vozila s štirikolesnim pogonom morajo imeti v 

primeru stalnega pogona snežne verige vsaj za 

eno os in v primeru priklopljivega pogona vsaj 

za stalno vklopljeno os. Poleg tega morajo imeti 

ta vozila v opremi še lopato. 

Zimske pnevmatike so tiste pnevmatike, ki imajo na boku 

proizvajalčevo oznako "M+S" ali ''M.S'' ali ''M&S''. 

 

Varno vožnjo vam želi občinska uprava. 

 

Saša Zidanšek Obreza 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brezplačno svetovanje za naše občane 
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Prejeli smo 
 

 
 

 

 

 

Slikovit prikaz umazane vsebine 

 
Greš na sproščujoč sprehod, ne daleč, malo naprej, kjer se Tabor konča, in zagledaš prelepo naravo, grdo okrnjeno. 

 

Slike naj govorijo zase. 

 

Ali je tega res treba, se sprašujem. Smo res taki packi? Smo. Zanima me, ali bi kdo imel takle kupček na svojem dvorišču 

‒ mislim, da ne, saj bi to preveč očitno izdalo, da smo nemarni. In nesramni, nespoštljivi.  

 

Nagovarjam občino ali kogar koli že za organizacijo čistilne akcije, vsakega posameznika za osnovni bonton in čuvanje 

narave in ne nazadnje odgovornega, naj vsaj pobere belo vedro ‒ saj se to v stotinah let ne bo razgradilo ‒ pa mogoče pride 

spet prav, nikoli se ne ve. 

 

Spoštljiv pozdrav. 

Maja Nose Mijanović  

 

 

 

 

 

 

Novosti v Občinski knjižnici Tabor, december 2016 

 
Spoštovani, 

 

vabimo vas, da prelistate, pobrskate in preberete zanimive članke v novih naslovih revij, ki so na voljo v Občinski 

knjižnici Tabor: 

 
- Global 

Revija Global je revija, ki je sestavljena iz prevodov najboljših člankov, ki jih je v svetovnem tisku v preteklem mesecu 

zasledil njen urednik Marcel Štefančič ml. 

 

- Zeleni raj 

Revija Zeleni raj je namenjena ljubiteljskim gojiteljem zelenjave, balkonskega cvetja, okrasnih vrtov, pa tudi ljubiteljem 

narave v širšem smislu in vsega, kar je povezano z njo. 

 
- Science illustrated 

Science illustrated je revija, ki poteši radovednost in strast do znanstvenih odkritij in zanimivih razlag nenavadnih 

pojavov. Namenjena je vsem, ki želijo novice izvedeti prvi in si želijo nova dognanja deliti z drugimi. 
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- History illustrated 

Revija History illustrated je revija z zgodovinsko tematiko, ki ponuja izviren in zanimiv vpogled v zakulisje pomembnih 

dogodkov, ki so vplivali na razvoj družbe, znanosti, umetnosti in življenja na splošno. Vsebine posegajo v svetovno 

zgodovino in jo prikazujejo iz različnih zornih kotov – od pretresljivih vojnih dram, pustolovskih podvigov in odkritij, do 

zmagoslavnih dosežkov v znanosti in tehnologiji ter neprecenljivih primerkov iz sveta umetnosti. 

 
Prijazno vabljeni vsak torek od 14. do 18. ure v Občinsko knjižnico Tabor. 

 
Občinska knjižnica Tabor 

 

Pravljična ura v Občinski knjižnici Tabor, 29. 11. 2016 
 

Ker se bliža praznični december, ki 

je vedno poln skrivnosti, naših 

pričakovanj in želja, je bila tudi 

novembrska pravljična urica v 

Občinski knjižnici Tabor obarvana 

v pričakovanju medvedjega čudeža. 

 

Nekega zgodnjega spomladanskega 

dne se je medved prebudil iz 

zimskega spanja. Želel si je postati 

očka. Razmišljal je in razmišljal, 

kako postaneš medvedji očka. To 

vprašanje je zastavil vsem gozdnim 

živalim, ki jih je srečal, celo lososa 

je vprašal. Vsak mu je dal drugačen odgovor. Nekega dne pa mu je na uho nežno zabrundala medvedka, ali si tudi on tako 

močno želi medvedjega otročička. Medved je prikimal in skupaj sta odšla poiskat odgovor na to vprašanje. 

 

Otroci so z zanimanjem poslušali pravljico, nato pa si je vsak izdelal adventni venček iz slanega testa. 

 

Medobčinska splošna knjižnica Žalec 

 

Obisk otrok v Občinski knjižnici Tabor 

 
V petek, 16. decembra 2016, je bilo v Občinski knjižnici Tabor zelo veselo in živahno. Knjižnico so namreč obiskali otroci 

Vrtca Tabor in prvošolčki Podružnične osnovne šole Tabor. Pogovarjali smo se o tem, kaj ponuja knjižnica, kako so knjige 

razporejene in pa tudi o tem, kako se v knjižnici obnašamo. Otroci so pozorno poslušali pravljico, na koncu pa so nam 

nekateri izmed njih sami pripovedovali pravljico po knjigi, ki so si jo izbrali. 

 
Medobčinska splošna knjižnica Žalec 
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Nove pristojnosti Upravne enote Žalec na področju dimnikarskih storitev 
 

Nov Zakon o dimnikarskih storitvah in Pravilnik o vsebinah vlog za izdajo dovoljenj 

dimnikarskim družbam in licenc dimnikarjem, ki sta že stopila v veljavo in se bosta v 

celoti začela uporabljati 1. januarja 2017, dimnikarjem prinašata precej sprememb. 

Zakonodaja med drugim uvaja licenčni sistem na področju izvajanja dimnikarskih 

storitev. Upravne enote pa smo na podlagi zgoraj citirane zakonodaje pridobile nove 

pristojnosti za izdajo tovrstnih dovoljenj in licenc. Vloge za izdajo dovoljenj bodo 

dimnikarske družbe lahko vlagale na upravni enoti, na območju katere je sedež 

dimnikarske družbe, vloge za izdajo licenc dimnikarjem pa bodo dimnikarji lahko 

vlagali na kateri koli upravni enoti. 

Dimnikarska družba mora imeti za izdajo dovoljenja za opravljanje dimnikarskih 

storitev v skladu z veljavno zakonodajo v nadaljevanju navedeno merilno in drugo 

opremo, potrebno za izvajanje dimnikarskih storitev, ter računalniško opremo za povezavo z evidencami: merilno napravo 

za merjenje dimnih emisij; informacijski sistem za vodenje evidenc in zagotovljen sistem za vpis v evidence, ki jih v zvezi 

z izvajanjem dimnikarskih storitev vodi in upravlja Ministrstvo za okolje in prostor; najmanj eno vozilo na dva zaposlena 

v dimnikarski družbi in kamero za pregledovanje dimovodnih in prezračevalnih naprav. Poleg opreme mora imeti 

dimnikarska družba  tudi zavarovano odgovornost, ki ne sme biti nižja od 150.000 EUR in mora kriti odgovornost za 

ravnanje vseh dimnikarjev dimnikarske družbe. Pomembno je tudi, da dimnikarska družba ne sme opravljati dejavnosti, 

povezanih s prodajo, načrtovanjem in izvedbo malih kurilnih naprav. 

 

Dimnikar mora za pridobitev licence za izvajanje dimnikarskih storitev na upravni enoti predložiti izpolnjen predpisan 

obrazec in potrdilo o pridobljeni ustrezni izobrazbi ali kvalifikaciji  (dimnikar, dimnikarski mojster, delovodja, 

okoljevarstveni tehnik ali da ima najmanj visoko strokovno izobrazbo ali izobrazbo po študijskem programu prve stopnje s 

študijskih področij, ki spadajo v ožje področje Tehnika ali v ožje področje Arhitektura, urbanizem in gradbeništvo, pri 

čemer potrebuje eno leto delovnih izkušenj na terenu na področju dimnikarstva). Vlagatelju, ki izpolnjuje vse predpisane 

pogoje, upravna enota izda odločbo o podelitvi licence, ki se izda za neomejen čas in ga z dnem dokončnosti odločbe vpiše 

v evidenco. Dimnikar se bo moral vsakih osem let dopolnilno usposabljati ter potrdilo o udeležbi predložiti upravni enoti. 

Do izdaje in vročitve dimnikarske izkaznice se za dimnikarsko izkaznico šteje odločba o podelitvi licence. 

Nova zakonodaja prinaša novosti tudi za uporabnike kurilnih naprav, saj boste lahko izvajalca dimnikarskih storitev izbrali 

do konca junija 2017, in sicer za prihodnjih 12 mesecev, v nasprotnem primeru se bo štelo, da ste z izvajalcem, ki je do 

sedaj opravljal to delo, zadovoljni (pod pogojem, da je ta izvajalec pridobil dovoljenje za opravljanje dimnikarskih 

storitev). Seznam izvajalcev storitev bo dostopen na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor, ki ga bo objavilo 

predvidoma v začetku leta 2017. 

Dobro je vedeti tudi, da uporabniki tovrstnih storitev lahko v primeru, da vaše male kurilne naprave dejansko ne 

uporabljate, s tem pisno seznanite dimnikarsko družbo, ki je na vaši napravi zadnja opravila storitev, da ta podatek vnese v 

evidenco.  

Na koncu malo za šalo malo zares o dimnikarju, o možu, ki prinaša srečo. Običaj pravi, da dimnikarja ne smete zavrniti, če 

vam pozvoni ali potrka na vrata. Simbol dimnikarja naj bi ponazarjal komunikacijo z bitji iz nebes »od zgoraj« ter nam 

prinašal zdravje, mir, spokojnost in ljubezen. Sicer pa je še vedno živa vraža, da se moramo prijeti za gumb in si nekaj 

zaželeti, če srečamo dimnikarja, in želja naj bi se nam izpolnila, vse dni v letu, ne le pred novim letom. Skupaj s sodelavci  

in sodelavkami Upravne enote Žalec vam želimo, da srečate dimnikarja, se primete za gumb, si nekaj zaželite in želja naj 

se vam izpolni. Srečno 2017! 

Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski številki (03) 713 51 20 ali nam pišite na e-naslov ue.zalec@gov.si. 

 

                                                                                             Simona Stanter, načelnica 

mailto:ue.zalec@gov.si
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Skrivnosti narave in kmetovanja 

 
Še dolgo bomo potrebovali, da bomo razumeli skrivnosti, 

ki z zvezdnega neba vplivajo na naravo. Na razpolago 

imamo rezultate skrbnih znanstvenih poskusov z 

rastlinami, ki jih je opravljala Marija Thun (1922‒2012). 

Ti z dejstvi povedo, da to, kar vpliva na Zemljo, ni vsak 

dan enako, in da si z delom, prilagojenim tem 

ugotovitvam, lahko pomagamo k večjim in 

kakovostnejšim pridelkom. 

 

Če vam čas dopušča, se teh nasvetov držite, ker vas bodo 

struktura zemlje, obstojnost, okus in barva pa tudi 

količina pridelkov za vedno prepričali.  

 

Uporaba Setvenega priročnika, koledarja za poljedelce, 

vrtičkarje in čebelarje Marije Thun je časovni red za 

delo z zemljo in rastlinami, ker smo intuitivni občutek 

izgubili. Kmetovanje v skladu s kozmičnimi ritmi po 

načelih biodinamike je prava pot, je tista skrb za zemljo, 

vodo, zrak in reproduktivna semena, ki jo pravzaprav 

našim prednikom in otrokom dolgujemo.  

 

Na Zemlji vsak dan doživljamo sončni vzhod in zahod. 

Dnevno doživljamo od Sonca osvetljeno Luno, kaj več pa 

o nebesnih telesih ne vemo. Luno prepoznamo v različnih 

osvetlitvah, 29 dni in pol je čas od polne do polne Lune. 

Osvetljenost Lune za delo z rastlinami nima posebnega 

pomena. Pomen imajo Lunini loki, ki se na nebu pol 

meseca znižujejo (čas za presajanje rastlin), pol meseca 

pa dvigujejo (čas za obiranje plodov) ter se ponavljajo na 

27,3 dneva. Najbolj pomembno za življenje na Zemlji je, 

pred katerim ozvezdjem zodiaka se Luna na svoji 

mesečni poti ravnokar premika in tem časom prilagodimo 

delovna opravila na kmetiji. Iz ozvezdij zodiaka pritekajo 

štiri različne kakovosti sil življenja. Na Zemljo dobimo 

vedno sile tistega ozvezdja, pred katerim se giblje Luna.  

 

Marija Thun je ugotovila, da Luna posreduje k nam na 

Zemljo sile, ki pomagajo, da rastlina naredi obilno plodov 

v zemlji, da v obilju cveti, da naredi rastlina veliko listov, 

da oblikuje veliko plodov in semen. Setveni koledar nam 

pomaga, da bodo pridelki korenovk, listnatih rastlin, 

cvetnic in plodovk višji in bolj zdravi. 

 

Biološkodinamično metodo kmetovanja je utemeljil dr. 

Rudolf Steiner (1861–1925). Predstavlja del zapuščine, ki 

jo imenujemo duhovna znanost. Ta nas uči razumeti, da 

odločilno deluje na vse žive organizme tudi tisto, česar ne 

vidimo, in danes, žal, še ne znamo meriti. 

 

POVABILO NA KROŽEK BIODINAMIČNO 

KMETOVANJE, vsak drugi četrtek v mesecu v sejni 

sobi Občine Tabor, od 9.00 do 10.30:  

 

12. 1. 2017, 9. 2. 2017 in po dogovoru do junija 2017. 

 

S seboj imejte barvice: rdečo, modro, rumeno in 

vijolično, ter Setveni priročnik po Mariji Thun za leto 

2016. Priporočam, da si čim prej priskrbite Setveni 

priročnik 2017 (prodaja v trgovini Lukman Tabor, v 

knjigarnah Mladinske knjige, pri Društvu Ajda Štajerska 

ali pri Založbi Ajda.  

 

DECEMBER 2016: 

Decembra je dan najkrajši. Življenje enoletnih rastlin se 

je umaknilo v zemljo, duša Zemlje je čisto pri sebi, čisto v 

zemlji. Na sveti večer, 24. 12., zakopljemo naša semena v 

dobro zaprtih kozarcih v zemljo. Jamo pripravimo prej, v 

času, ko še ni zmrzali. Kozarce tesno zapremo, 

prekrijemo s senom, listjem, zemljo in deskami, da bo 

spravilo lažje. V tem času dobijo semena impulze, ki so 

pomembni za razvoj rastlin v bodočnosti. Semena 

izkopljemo 6. 1. in jih shranimo do setve.   

Maja Klemen Cokan, KGZS – Zavod Celje,  

izpostava Žalec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiskala nas je štorklja 
S privoljenjem srečne mamice in ponosnega očka razglašamo prihod novorojenke: 
 

 

 

 
 

 

 7. decembra se je rodila 54 cm velika in 3700 g težka deklica Zala staršema Ines Ribič in 

Petru Pečovniku iz Kaple. 

 
 
 

 

ISKRENE ČESTITKE OB VESELEM DOGODKU! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vse starše vabimo, da nam podatke o novem rojstvu, ki jih bomo z veseljem objavili v  

naslednji številki Novic, sporočite na e-poštni naslov: info@obcina-tabor.si. 

 

mailto:info@obcina-tabor.si
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Otroci z Matejo in Ido 

 

 

Pozdravljeni, dragi prijatelji narave 

 
Se še spomnite trenutka pred enim letom, ko smo se 

spoznali tam zunaj na šolskem dvorišču? Jaz tega 

trenutka ne bom nikoli pozabil, toliko radovednih 

obrazov, iskrivih pogledov, toliko ljubezni … 

 

Danes sem vam s seboj prinesel zgodbo o ljubezni med 

Friderikom in Veroniko ter ljubezni do narave. 

 

Ljubezen je povsod okoli nas, le naučiti se jo moramo 

sprejemati in oddajati. Ljubezen smo in le tako nas 

razume tudi mati narava. Ko oddajamo ljubezen, lahko 

pomagamo vodi, da se očisti, živalim, da ozdravijo in 

tudi ljudem, da ozdravijo in ne nosijo več kamna 

namesto srca. Poznate zgodbo o Zvezdici Zaspanki in 

Ceferinu. Kako pa oddajamo ljubezen (napišite 

predloge)? 

 

Kaj ne bi bilo lepo, če bi lahko takrat ko smo razburjeni, 

jezni, objeli drevo, ki bi nas pomirilo in nas napolnilo z 

ljubeznijo? Drevesa premorejo zelo veliko ljubezni.  

 

Veste, tudi jaz sem včasih žalosten in zaskrbljen, kako 

nekateri uničujejo naravo. Ne samo da puščajo povsod 

smeti, celo ubijajo živali in rastline s strupi, s katerimi 

škropijo zemljo. Jaz takrat sedem na visoko vejo, kjer 

prisluhnem zvoku vetra in tišine. To me pomiri, napolni 

z ljubeznijo, da odletim nazaj k svoji družini, ki jo 

močno objamem in se jim zahvalim, ker me imajo radi. 

Bodite ustvarjalni. 

 

Lepo se imejte in veliko se objemajte. 

 

Rad vas imam. 

Friderik 

 

Muca Copatarica 

 
V mesecu novembru smo so v oddelku 1‒2 leti brali in spoznavali 

Muco Copatarico. Iskali smo copatke in zraven prepevali pesem 

Kje je copatek (J. Kuhar), obuvali velike copate, pretikali, plesali 

smo na glasbo Rossini Cats duet in se po mačje zvijali, šivali na 

šivalni stroj in kuhali kot mame. Hodili smo tudi bosi po listju, 

mahu in kamnih. Na sprehodih smo iskali muce in premagovali 

ovire. Radovedno smo pokukali skozi vrata, ko so naletavale 

snežinke in morali smo sneg tudi prijeti. 

 

Veliko radovednosti želimo tudi vam v letošnjem in seveda 

prihodnjem letu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lepe praznike. 

Iz vrtca in šolskih klopi 
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 

51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno 

prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP, Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 

40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – 

ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 

107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US in 90/15) in 6. in 15. člena Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 

120/06, 51/2010, 60/2015) je Občinski svet Občine Tabor na 18. redni seji, dne 19. 12. 2016 sprejel 

 
ODLOK O  

PRORAČUNU OBČINE TABOR ZA LETO 2017 

 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 

 

1. člen 

(vsebina odloka) 

 

S tem odlokom se za Občino Tabor za leto 2017 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg 

zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun). 

 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 

 

2. člen 

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)  
 

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov (varianta: 

podkontov). 

 

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih: 

 

   
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  

__________________________________________________________________________________________
 Skupina/Podskupina kontov                                                                                                   Proračun 2017 

__________________________________________________________________________________________ 
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
 

1.833.203 
1.469.203 

 

VSEBINA 
 ODLOK o proračunu Občine Tabor za leto 2017 

 ODLOK o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Tabor 

 ODLOK o komunalnem prispevku v Občini Tabor 

 PRILOGA 1: Enote urejanja okolja 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-0433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3677
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2277
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3693
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3990
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-4001
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0892
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1756
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-2139
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-2519
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-2520
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3548
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3549
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3675
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3676
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3887
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3442
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3951
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1001
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3504
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70 DAVČNI PRIHODKI 
             700 Davki na dohodek in dobiček 
             703 Davki na premoženje 
             704 Domači davki na blago in storitve 
                     706 Drugi davki 
 71 NEDAVČNI PRIHODKI 
             710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
 711 Takse in pristojbine 
 712 Globe in denarne kazni 
 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
 714 Drugi nedavčni prihodki 
 72 KAPITALSKI PRIHODKI 
                     720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 
 74 TRANSFERNI PRIHODKI                                                                                                                              
 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 

                     741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna EU                                                      
 
 
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 

 40 TEKOČI ODHODKI 
 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
 402 Izdatki za blago in storitve 
 403 Plačila domačih obresti 
 409 Rezerve 

 41 TEKOČI TRANSFERI 
                     410 Subvencije 
 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
 413 Drugi tekoči domači transferi 

 42 INVESTICIJSKI ODHODKI  
 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 

 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
                     431 Investicijski transferi   
                     432 Investicijski transferi JZ                                                                                             

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 

 

 
 

1.265.963 
1.158.598 

71.315 
34.550 
1.500 

203.240 
91.290 
1.350 
1.100 

16.500 
93.000                           
60.700                  
24.700 
36.000                               

303.300                                    
218.488 
84.811                                 

 
 

1.854.210                   
659.979                   
224.728                      

33.868 
371.592                                            

8.291                     
21.500 

613.746 
27.880 

429.562 
40.242 

116.062 

564.283 
564.283                        
16.202 

4.400 
11.802 

 
 

-21.007 
 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
__________________________________________________________________________________________
 Skupina/Podskupina kontov                                                                                                  Proračun 2017 

__________________________________________________________________________________________ 
                 IV. PREJETA VRAČILA                                                                                                                       0 
 DANIH POSOJIL IN  
 PRODAJA KAPITALSKIH  
 DELEŽEV (750+751+752) 
 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                                                                                           0                                                                                                                                                                                                     
 750 Prejeta vračila danih posojil 
 751 Prodaja kapitalskih deležev 

 752 Kupnine iz naslova privatizacije                                                                                                  0 

                         V.  DANA POSOJILA                                                                                                                   0                                                   
 IN POVEČANJE KAPITALSKIH  
 DELEŽEV (440+441+442+443) 
                  44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV                                                    0     

 441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb                                                                               0 

 
                VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA                                                                                         0       
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 IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
 (IV.-V.) 
 
 

C. RAČUN FINANCIRANJA 
__________________________________________________________________________________________
 Skupina/Podskupina kontov                                                                                                  Proračun  2017 

__________________________________________________________________________________________ 
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 

 50 ZADOLŽEVANJE 
 500 Domače zadolževanje        

 
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 

 55 ODPLAČILA DOLGA 
 550 Odplačila domačega dolga 

 
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV NA RAČUNIH 

 (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) - ali 0 ali + 
 

X. NETO ZADOLŽEVANJE 
 (VII.-VIII.)      
             XI. NETO FINANCIRANJE 
 (VI.+VII.-VIII.-IX.) 
______________________________________________________________________ 
 

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
9009 Splošni sklad za drugo- ali 0 ali + 

                95.000 
                95.000                
                95.000 
 
      
              144.198 
              144.198 

           144.198 
                
               -70.205 
 
 
               -49.198 
 

            21.007 
            
 
                 
                70.311   

 
 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske 

dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov 

občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte 

(varianta: ter podkonte), določene s predpisanim kontnim načrtom. 

 

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk ‒ kontov (varianta: proračunskih postavk ‒ podkontov) in načrt 

razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Tabor. 

 

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 

 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 

 

3. člen 

(izvrševanje proračuna) 

 

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke ‒ konta (varianta: proračunske postavke ‒ podkonta). 

 

4. člen 

(namenski prihodki in odhodki proračuna) 

 

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi 

prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93,87/01, 110/01 in 105/06). 

 

5. člen 

(prerazporejanje pravic porabe) 

 

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.  
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O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med na 

primer: glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe (varianta: med podprogrami v okviru glavnih 

programov) odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika (župan). 

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu 

svetu o veljavnem proračunu za leto 2017 in njegovi realizaciji. 

 

6. člen 

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 

 

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt 

razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.  

 

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za 

investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu 

neposrednega uporabnika, od tega: 

1. v letu 2017 35 % navedenih pravic porabe in 

2. v ostalih prihodnjih letih 35 % navedenih pravic porabe. 

 

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in 

storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 40 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega 

uporabnika. 

 

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen 

če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in 

prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za 

operativno delovanje neposrednih uporabnikov. 

 

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega 

uporabnika in načrtu razvojnih programov. 

 

7. člen 

(spreminjanje načrta razvojnih programov) 

 

Predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma v primeru ožjih delov občin svet ali predsednik sveta, če je tako 

določeno v statutu) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se 

spremeni za več kot 20 %, mora predhodno potrditi občinski svet. 

 

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se 

uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna. 

 

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta. 

 

8. člen 

(proračunski skladi) 

 

Proračunski skladi so: 

1. poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF. 

 

Proračunska rezerva se v letu 2017 oblikuje v višini 18.000 EUR. 

 

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz 

drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 18.000 EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet. 

 

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE 
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9. člen 

 

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine odpiše oziroma delno odpiše 

plačilo dolga. 

 

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 

 

10. člen 

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 

 

Dolgoročno zadolževanje občine je možno na način in v skladu z določbami ZJF ter v okviru, ki so določeni v splošnem 

delu proračuna. 

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v 

računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2017 

kratkoročno likvidnostno lahko zadolži do dovoljene višini  5 % zadnjega sprejetega proračuna. 

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina 

Tabor, v letu 2017 ne sme preseči skupne višine glavnice 0 EUR, vezano na proračun občine Tabor. 

 

11. člen 

(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v 

katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje) 

 

Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se v letu 

2017 ne smejo zadolževati. 

 

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

12. člen 

(začasno financiranje v letu 2017) 

 

V obdobju začasnega financiranja Občine Tabor v letu 2017, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok 

in sklep o določitvi začasnega financiranja. 

 

13. člen 

(uveljavitev odloka) 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Občine Tabor.  

 

Številka:  410-1/2016 

 

Tabor, december 2016 

                    OBČINA TABOR 

   ŽUPAN: 

           Anton Grobler l.r. 
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Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – 

ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 76/14 – odločba US) in 6. člena Statuta občine 

Tabor (Ur. list RS, št. 120/06, 51/2010, 60/2015) je Občinski svet Občine Tabor na  svoji 18. redni seji dne 19. 12. 2016 

sprejel 

 

O D L O K 

o programu opremljanja stavbnih zemljišč  

za območje Občine Tabor 

 

1. člen 

 

1) S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč s komunalno opremo za območje Občine 

Tabor, ki vsebuje podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo. 

2) Odlok določa: 

-  vrste obstoječe komunalne opreme, ki je vključena v program opremljanja in ki se obračunava v komunalnem 

prispevku; 

-  obračunska območja za posamezne vrste obstoječe komunalne opreme; 

-  skupne in obračunske stroške za posamezne vrste obstoječe komunalne opreme;  

-  preračun obračunskih stroškov posameznih vrst obstoječe komunalne opreme na enoto mere. 

3) Sestavni del odloka je tudi elaborat št. proj. 28-2016, oktober 2016, ki ga je izdelalo podjetje Kaliopa d. o. o., 

Letališka cesta 32j, 1000 Ljubljana.  

 

2. člen 

 

Posamezni izrazi v tem odloku imajo naslednji pomen: 

1) komunalna oprema so objekti in omrežja infrastrukture, ki je že zgrajena in s katero upravlja Občina Tabor oz. 

posamezni izvajalci gospodarskih javnih služb po njenem pooblastilu ter jo sestavljajo: 

- objekti in omrežja vodovodne infrastrukture (v nadaljevanju: vodovod); 

- infrastrukturni objekti in naprave, namenjeni izvajanju javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in 

padavinske odpadne vode (v nadaljevanju: kanalizacija); 

- objekti grajenega javnega dobra: občinske ceste po odloku o kategorizaciji občinskih cest (javne ceste), 

vključno z ustrezno opremo, javna parkirišča in javne zelene površine; 

2) obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na 

to vrsto komunalne opreme oz. območje njene uporabe; 

3) skupni stroški posamezne vrste komunalne opreme so stroški, vezani na projektiranje in gradnjo posamezne vrste 

komunalne opreme na obračunskem območju; za obstoječo komunalno opremo so po višini enaki stroškom, ki bi 

nastali ob izgradnji nove komunalne opreme, ki je po zmogljivostih in namenu primerljiva z obstoječo ter 

zagotavlja podobno raven oskrbe oz. so enaki stroškom, ki so dejansko nastali za gradnjo komunalne opreme;  

4) obračunski stroški posamezne vrste komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se 

financira iz sredstev, zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bremenijo zavezance za plačilo komunalnega 

prispevka; 

5) objekt je stavba oz. gradbeni inženirski objekt v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov;  

6) neto tlorisna površina objekta (NTPO) je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST 

ISO 9836; za del stavbe se za neto tlorisno površino objekta šteje neto tlorisna površina ustreznega dela objekta, ki 

pripada posameznemu lastniku; 

7) parcela je zemljiška parcela ali njen del ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerih je možno zgraditi 

objekt ali je objekt že zgrajen, skupaj s površinami za njegovo redno rabo in za katero mora zavezanec plačati 

komunalni prispevek. 

3. člen 

 

1) Obračunska območja po tem odloku so določena za posamezne vrste komunalne opreme. 

2) Obračunsko območje občinskih cest je določeno enotno za celo občino in obsega vsa zemljišča v občini, ki so po 

veljavnih prostorskih aktih občine namenjena poselitvi oz. so pozidana ali je na njih dopustna gradnja. Območje  
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občine, na katerem se določi obračunsko območje občinskih cest, je prikazano v elaboratu iz 3. odstavka 1. člena 

tega odloka. 

3) Obračunsko območje vodovoda je določeno enotno, a le na tistem delu občine, ki je opremljen z vodovodom. 

Območje občine, na katerem se določi obračunsko območje vodovoda, je prikazano v elaboratu iz 3. odstavka 1. 

člena tega odloka. 

4) Obračunsko območje kanalizacije je določeno enotno na osrednjem delu občine, ki je opremljen s kanalizacijo. 

Območje občine, na katerem se določi obračunsko območje kanalizacije, je prikazano v elaboratu iz 3. odstavka 1. 

člena tega odloka. 

 

4. člen 

 

1) Komunalna oprema, ki je vrednotena v programu opremljanja, je prikazana v kartografskem delu elaborata iz 3. 

odstavka 1. člena tega odloka.  

2) Skupni stroški posameznih vrst komunalne opreme na ustreznih obračunskih območjih in obračunski stroški 

posameznih vrst komunalne opreme na ustreznih obračunskih območjih znašajo: 

 

 

Vrsta komunalne opreme Skupni stroški Tuji viri Obračunski stroški 

 (€) (€) (€) 

Ceste  10.520.796 0 8.416.637 

Vodovod 5.150.460 0 3.862.845 

Kanalizacija 1.320.900 0 937.839 

 

Vsi stroški posameznih vrst komunalne opreme so izraženi v EUR in so obračunani na dan 9. 11. 2016. 

 

3) Obračunski stroški na enoto mere iz 2. alineje tega člena tega odloka se letno indeksirajo z indeksom cen, ki ga 

objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela ‒ ostala nizka 

gradnja«. 

4) Sklep o indeksiranju stroškov sprejme župan. 

 

5. člen 

 

1) S pogodbo o opremljanju se lahko investitorka ali investitor (v nadaljnjem besedilu: investitor) in občina dogovorita, 

da bo investitor sam zgradil del ali celotno komunalno opremo za zemljišče, na katerem namerava graditi, ne glede na 

to, ali je gradnja te komunalne opreme predvidena v programu opremljanja. 

2) Občina lahko sklene pogodbo o opremljanju z investitorjem, če ima sprejet program opremljanja ali podlage za 

odmero komunalnega prispevka za vso obstoječo komunalno opremo na območju celotne občine. 

3) Pogodba iz prejšnjih odstavkov vsebuje: 

1. opredelitev območja opremljanja s seznamom zemljiških parcel, ki jih bo investitor opremljal, 

2. pregled obstoječe komunalne opreme na tem območju, 

3. pregled komunalne opreme, ki jo bo zagotovil investitor, 

4. navedbo komunalne opreme, na katero bo investitor priključil zgrajeno komunalno opremo iz 3. točke tega 

odstavka, 

5. del komunalnega prispevka iz četrtega odstavka tega člena, ki ga mora investitor še plačati, 

6. zagotovilo, da se bo območje opremljalo na osnovi projektne dokumentacije po predpisih o graditvi objektov, s 

katero soglaša občina, 

7. zagotovilo, da bo občina izdala investitorju potrdilo o poravnanih obveznostih iz naslova komunalnega prispevka 

na podlagi bančne garancije v višini dela komunalnega prispevka iz pete točke tega odstavka in vrednosti popisa 

del na podlagi projektne dokumentacije iz šeste točke tega odstavka, 

8. rok, v katerem bo investitor zgradil manjkajočo komunalno opremo, 

9. opredelitev nadzornega organa občine, ki bo izvajal nadzor nad izvedbo ter predajo komunalne opreme, 

10. pravice in dolžnosti investitorja, povezane z nepravilnostmi, ugotovljenimi pri občinskem nadzoru, 
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11. bančno garancijo, s katero se zavaruje predvideni rok in obseg del, in bančno garancijo, s katero se zavaruje dobro 

izvedbo del in odpravo napak v garancijskem roku, 

12. rok, v katerem občina ne bo spreminjala tistega dela prostorskega akta, ki je podlaga za investicije po tej pogodbi. 

V primeru, da občina spremeni prostorski akt v roku iz pogodbe, odgovarja za povzročeno škodo. 

4) Stroške izgradnje v pogodbi predvidene komunalne opreme nosi investitor. Šteje se, da je investitor na ta način v 

naravi plačal komunalni prispevek za izvedbo komunalne opreme, ki jo je sam zgradil. Investitor je dolžan plačati še 

preostali del komunalnega prispevka, v kolikor bo obremenil že zgrajeno komunalno opremo, na katero bo investitor 

priključil komunalno opremo iz 3. točke prejšnjega odstavka. 

5) Občina je dolžna prevzeti komunalno opremo, zgrajeno skladno s pogodbo, ko je zanjo izdano uporabno dovoljenje. 

 

6. člen 

 

Obračunski stroški posameznih vrst komunalne opreme na ustreznem obračunskem območju, preračunani na enoto 

mere, t.j. na m
2
 parcele (Cp(ij)) in na m

2
 neto tlorisne površine objekta (Ct(ij)), znašajo: 

 

Vrsta komunalne opreme Obračunski stroški na enoto (€) 

 parcele Cp(ij) NTPO Ct(ij) 

Ceste 6,5441 19,2137 

Vodovod 4,8556 11,4601 

Kanalizacija 4,0560 8,1026 

 

7. člen 

 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih 

za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Tabor (Ur. list RS, št. 99/2011) 

ter sklep Občinskega sveta Občine Tabor z dne 24. 10. 2011. 

 

8. člen 

 

1) Ta odlok se objavi v Uradnih objavah Občine Tabor in prične veljati petnajsti dan po objavi. 

2) O sprejemu programa opremljanja obvesti občina ministrstvo, pristojno za prostor. 

 

Številka: 35101-1/2016-2                        

Datum: 19. 12. 2016 

  Župan Občine Tabor 

  Anton GROBLER l.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 9/16 

 

 

 

Na podlagi 79. in 82. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 

80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 76/14 – odločba US) in 6. člena Statuta 

občine Tabor (Ur. list RS, št. 120/06, 51/2010, 60/2015) je Občinski svet Občine Tabor na  svoji 18. redni seji dne 19. 

12. 2016 sprejel 

 

O D L O K 

o komunalnem prispevku v Občini Tabor 
 

1. člen 

 

1) S tem odlokom se določijo merila in druge potrebne opredelitve za odmero komunalnega prispevka za komunalno 

opremo na območju Občine Tabor. 

2) Odlok določa: 

- merila za odmero komunalnega prispevka; 

- pogoje in način odmere komunalnega prispevka; 

- oprostitve plačila komunalnega prispevka; 

- druga določila v zvezi z odmero komunalnega prispevka. 

 

2. člen 

 

1) Posamezni izrazi v tem odloku imajo naslednji pomen: 

1. program opremljanja stavbnih zemljišč je akt, s katerim Občina Tabor podrobno določi obstoječo komunalno 

opremo, komunalno opremo, ki jo je treba zgraditi, roke za gradnjo po posameznih enotah urejanja prostora 

ter določi podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo ter novo komunalno opremo; 

2. komunalni prispevek za komunalno opremo, ki ga zavezanec za plačilo komunalnega prispevka plača občini, 

je plačilo dela stroškov komunalne opreme, na katero se bo zavezanec priključil oz. jo bo uporabljal; 

3. zavezanec za plačilo komunalnega prispevka po tem odloku je investitor oz. lastnik objekta ali dela objekta, 

ki se na novo priključuje na komunalno opremo ali ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali ki 

spreminja njegovo namembnost na obračunskem območju, ki ga določa program opremljanja. 

2) Ostali izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot v programu opremljanja iz prve točke prejšnjega 

odstavka.  

3. člen 

 

Za odmero komunalnega prispevka se upoštevajo naslednja merila: 

- površina parcele; 

- neto tlorisna površina objekta; 

- razmerje med deležem parcele (Dp) in deležem neto tlorisne površine objekta (Dt); 

- opremljenost parcele s komunalno opremo; 

- namembnost objekta; 

- obračunski stroški posameznih vrst komunalne opreme na ustreznem obračunskem območju, preračunani na enoto 

mere, t.j. na m
2
 parcele (Cp(ij)) in na m

2
 neto tlorisne površine objekta (Ct(ij)) iz programa opremljanja stavbnih 

zemljišč; 

- izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo. 

 

4. člen 

 

1. Če se komunalni prispevek odmerja zaradi gradnje objekta oz. zaradi objekta, za katerega je potrebno gradbeno 

dovoljenje, se podatki o površini parcele povzamejo iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelanega v 

skladu z vsemi zahtevami po predpisih o graditvi objektov.  

2. Če parcela v projektu iz prejšnjega odstavka ni določena oz. ni prikazana, se za površino parcele upošteva 

površina, kot je opredeljena v veljavnem izvedbenem prostorskem aktu. 

3. Če se komunalni prispevek odmerja zaradi obstoječega objekta, ki se na novo priključuje na posamezno vrsto 

komunalne opreme oz. jo bo uporabljal, se upoštevajo podatki o dejanski površini parcele iz zemljiškega katastra, 

na kateri je zgrajen objekt in ki je namenjena njegovi redni rabi.  
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4. Če celotna parcela iz prejšnjega odstavka tega člena ni namenjena redni rabi objekta ali se zemljišča, namenjena 

redni rabi objekta, nahajajo na drugi oz. drugih zemljiških parcelah ali njihovih delih ali za parcelo iz prejšnjega 

odstavka ni mogoče pridobiti podatkov ali obstajajo drugi utemeljeni razlogi, se za površino parcele upoštevajo 

določila iz veljavnega občinskega prostorskega načrta, ki določajo pogoje za parcelacijo in maksimalni faktor 

zazidanosti (v nadaljevanju FZ) zemljišča na enoto urejanja prostora (v nadaljevanju EUP), v katerem se obstoječi 

objekt nahaja. 

5. Poleg določil iz 4. odstavka tega člena parcela obstoječega objekta ne more biti manjša kot je določena v 

posamezni EUP, skladno s priloženo tabelo 1. 

6. Če površine parcele ni mogoče določiti na nobenega od načinov iz prejšnjih odstavkov, se jo določi tako, da se 

stavbišče pomnoži s faktorjem 1,5. 

7. Za enostavne in nezahtevne objekte, ki se samostojno priključujejo na posamezne vrste komunalne opreme, se 

površina parcele določi tako, da se stavbišče pomnoži s faktorjem 1,5. 

 

5. člen 

 

1) Neto tlorisna površina objekta se izračuna po standardu SIST ISO 9836.  

2) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi gradnje objekta oz. zaradi objekta, za katerega je potrebno gradbeno 

dovoljenje, se podatki o neto tlorisni površini objekta povzamejo iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, 

izdelanega v skladu z vsemi zahtevami po predpisih o graditvi objektov.  

3) Če se komunalni prispevek odmerja za obstoječi objekt, ki se na novo priključuje na posamezno vrsto komunalne 

opreme oz. jo bo uporabljal, se upoštevajo podatki o dejanski neto tlorisni površini obstoječega objekta. 

4) Za objekte, za katere se ne more izračunati oz. določiti neto tlorisna površina objekta, se komunalni prispevek 

odmeri le od površine parcele. Tako dobljeno vrednost se ob odmeri pomnoži s faktorjem 2,0. 

 

6. člen 

 

S tem odlokom se določi naslednje razmerje med deležem parcele in deležem neto tlorisne površine objekta: 

- delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka Dp znaša 0,4; 

- delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka Dt znaša 0,6. 

 

7. člen 

 

1) Opremljenost parcele s komunalno opremo se upošteva tako, da se ugotovi, na katere vrste komunalne opreme 

lahko zavezanec priključi svoj objekt oz. mu je omogočena uporaba določene vrste komunalne opreme.  

2) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o 

opremljenosti parcele s komunalno opremo povzamejo iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, 

izdelanega v skladu z vsemi zahtevami po predpisih o graditvi objektov.  

3) Šteje se, da je parcela opremljena z javnim cestnim omrežjem oz. z javno cesto, če je iz soglasja k projektu za 

pridobitev gradbenega dovoljenja oz. soglasja za priključitev pristojnega soglasodajalca razvidno, da je v enoti 

urejanja prostora zgrajeno cestno omrežje in da bo zavezanec za plačilo komunalnega prispevka lahko izvedel 

priključek na obstoječe cestno omrežje.  

4) Šteje se, da je parcela opremljena z vodovodom, če je iz soglasja k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja 

oz. soglasja za priključitev pristojnega soglasodajalca razvidno, da je v enoti urejanja prostora zgrajeno javno 

vodovodno omrežje in da bo zavezanec za plačilo komunalnega prispevka lahko izvedel priključek na obstoječe 

vodovodno omrežje.  

5) Šteje se, da je parcela opremljena s kanalizacijo, če je iz soglasja k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja 

oz. soglasja za priključitev pristojnega soglasodajalca razvidno, da je v enoti urejanja prostora zgrajeno omrežje za 

odvajanje odpadnih voda in da bo zavezanec za plačilo komunalnega prispevka lahko izvedel priključek na 

obstoječe omrežje za odvajanje odpadnih voda. 

6) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi obstoječega objekta, ki se na novo priključuje na posamezno vrsto 

komunalne opreme oz. jo bo uporabljal, se upoštevajo podatki o dejanskem novem priključevanju. 

8. člen 

 

1) Namembnost objekta se upošteva z uporabo faktorjev dejavnosti Kdejavnost, ki jih določa ta odlok.  
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2) Za določitev namembnosti objekta se upoštevajo predpisi s področja graditve objektov, s katerimi je urejena 

enotna klasifikacija vrst objektov.  

3) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o 

namembnosti objekta povzamejo iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelanega v skladu z vsemi 

zahtevami po predpisih o graditvi objektov.  

4) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi obstoječega objekta, ki se na novo priključuje na posamezno vrsto 

komunalne opreme oz. jo bo uporabljal, se upošteva dejanska namembnost objekta, razvrščena v ustrezno od 

skupin oz. vrst po predpisih iz 2. odstavka tega člena. 

5) Za posamezne vrste objektov se določijo naslednji faktorji dejavnosti Kdejavnost: 

 

Vrsta objekta CC-SI Kdejavnost 

Enostanovanjske stavbe 111 0,7 

Večstanovanjske stavbe: 112  

- dvostanovanjske stavbe 11210 0,9 

- tri- in večstanovanjske stavbe 11221 1,3 

- stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji 11222 1,1 

Stanovanjske stavbe za posebne namene 113 1,1 

Gostinske stavbe 121  

- hotelske in podobne gostinske stavbe 12111 1,1 

- gostilne, restavracije in točilnice 12112 1,1 

- druge gostinske stavbe za kratkotrajno namestitev 12120 1,1 

Upravne in pisarniške stavbe 122  

- stavbe javne uprave 12201 1,2 

- stavbe bank, pošt, zavarovalnic 12202 1,2 

- druge upravne in pisarniške stavbe 12203 1,2 

Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti 123  

- trgovske stavbe 12301 1,3 

- sejemske dvorane, razstavišča 12302 1,1 

- bencinski servisi 12303 1,3 

- stavbe za druge storitvene dejavnosti 12304 1,1 

Stavbe za promet in stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij 124  

- postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij ter z njimi 

povezane stavbe 

12410 1,1 

- garažne stavbe 12420 0,9 

Industrijske stavbe in skladišča 125  

- industrijske stavbe 12510 0,7 

- rezervoarji, silosi in skladišča 12520 0,9 

Stavbe splošnega družbenega pomena 126  

- stavbe za kulturo in razvedrilo 12610 0,7 

- muzeji in knjižnice 12620 0,7 

- športne dvorane 12650 0,7 

Druge nestanovanjske stavbe 127  

- stavbe za rastlinsko pridelavo 12711 0,7 

- stavbe za rejo živali 12712 0,7 

- stavbe za spravilo pridelka 12713 0,7 

- druge nestanovanjske kmetijske stavbe 12714 0,7 

- stavbe za opravljanje verskih obredov 12721 0,7 

- kulturni spomeniki 12730 0,7 

- druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje 12740 0,7 

 

za vse ostale vrste objektov se določi faktor dejavnosti                                                                                          1.0  
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9. člen 

 

1) Za izračun delov komunalnega prispevka, ki pripadajo posamezni vrsti komunalne opreme, se uporabljajo 

obračunski stroški posameznih vrst komunalne opreme na ustreznem obračunskem območju, preračunani na enoto 

mere, t.j. na m
2
 parcele (Cp(ij)) in na m

2
 neto tlorisne površine objekta (Ct(ij)). 

2) Obračunski stroški na enoto mere po posamezni osnovi so določeni v programu opremljanja stavbnih zemljišč, ki 

ga sprejme občinski svet. 

10. člen 

 

Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme se lahko zavezancu odmeri, če se zemljišče, na katerem je 

objekt, ki se priključuje na določeno vrsto komunalne opreme ali ki povečuje neto tlorisno površino ali ki spreminja 

namembnost, nahaja v obračunskem območju te vrste komunalne opreme, določenem v programu opremljanja stavbnih 

zemljišč in če se ugotovi, da bo zavezanec na to vrsto komunalne opreme lahko priključil svoj objekt oz. mu je 

omogočena uporaba te vrste komunalne opreme. 

 

11. člen 

 

1) V postopku odmere komunalnega prispevka se najprej ugotovi, na katere vrste obstoječe komunalne opreme bo 

lahko zavezanec priključil svoj objekt oz. mu bo omogočena uporaba določene vrste komunalne opreme.  

2) Nato se za posamezno vrsto tako ugotovljene komunalne opreme preveri, ali se predmetno zemljišče nahaja v 

obračunskem območju posamezne vrste komunalne opreme.  

3) Glede na ugotovitve iz prejšnjih dveh odstavkov se del komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe 

komunalne opreme na obračunskem območju izračuna na način, kot je prikazano v enačbi iz 12. člena tega odloka.  

4) Ti deli komunalnega prispevka se nato seštejejo po formuli iz 13. člena tega odloka. 

 

12. člen 

 

Del komunalnega prispevka za posamezno vrsto komunalne opreme na obračunskem območju se izračuna na naslednji 

način: 

 

KP(ij)   =  (Aparcela  x  Cp(ij) x Dp) + (Kdejavnost x Atlorisna x Ct(ij) x  Dt) 

 

Oznake v enačbi pomenijo: 

i - posamezna vrsta komunalne opreme; 

j - posamezno obračunsko območje določene vrste komunalne opreme; 

KP(ij) - izračunani znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti komunalne opreme na 

posameznem obračunskem območju; 

Aparcela - površina parcele; 

Cp(ij) - obračunski stroški posamezne vrste komunalne opreme na ustreznem obračunskem območju, 

preračunani na m
2
 parcele; 

Dp - delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka; 

Kdejavnost - faktor dejavnosti; 

Atlorisna - neto tlorisna površina objekta; 

Ct(ij) - obračunski stroški posamezne vrste komunalne opreme na ustreznem obračunskem območju, 

preračunani na m
2
 neto tlorisne površine objekta; 

Dt - delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka. 

 

13. člen 

 

Komunalni prispevek za komunalno opremo se izračuna s seštevanjem izračunanih delov komunalnega prispevka, ki 

pripadajo posamezni vrsti komunalne opreme na naslednji način: 

KP =  KP(ij) 

Oznake pomenijo:  
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KP - komunalni prispevek za komunalno opremo; 

KP(ij) - izračunani del komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti komunalne opreme na ustreznem 

obračunskem območju; 

i - posamezna vrsta komunalne opreme. 

 

14. člen 

 

1) Zavezancu, ki spreminja neto tlorisno površino objekta ali spreminja namembnost objekta, se komunalni prispevek 

izračuna na naslednji način: 

- najprej se izračuna komunalni prispevek po določilih tega odloka za objekt po spremembi neto tlorisne 

površine objekta oz. po spremembi namembnosti objekta; 

- nato se izračuna komunalni prispevek po določilih tega odloka za objekt pred spremembo neto tlorisne 

površine objekta oz. pred spremembo namembnosti objekta; pri tem se upošteva dejanska priključenost 

objekta na posamezne vrste komunalne opreme pred spremembo neto tlorisne površine objekta oz. pred 

spremembo namembnosti objekta; 

- nato se od izračunanega komunalnega prispevka po spremembi odšteje izračunani komunalni prispevek pred 

spremembo. 

2) Komunalni prispevek, ki se odmeri zavezancu, predstavlja pozitivno razliko, izračunano na način iz prejšnjega 

odstavka tega člena. 

3) Če je izračunana razlika iz prvega odstavka tega člena negativna, se komunalni prispevek ne plača. 

 

15. člen 

 

Za gradnjo, ko se na mestu odstranjenega objekta ali v njegovi neposredni bližini, vendar znotraj parcele, zgradi nov 

objekt, se komunalni prispevek izračuna na način, kot je določen za spreminjanje neto tlorisne površine objekta v 14. 

členu tega odloka. 

16. člen 

 

V primeru, ko je objekt v lasti več lastnikov, se izračuna komunalni prispevek po določilih tega odloka za celotni 

objekt. Tako izračunani komunalni prispevek se med posamezne lastnike razdeli z upoštevanjem lastniškega deleža, 

evidentiranega v zemljiški knjigi.  

 

17. člen 

 

Komunalni prispevek se ne plača: 

- za gradnjo gospodarske javne infrastrukture; 

- za gradnjo mrliške vežice, 

- za gradnjo objektov, namenjenih gasilski dejavnosti, 

- za gradnjo stavb za izobraževanje, znanstveno-raziskovalno delo in zdravstvo po predpisih o uvedbi in uporabi 

enotne klasifikacije vrst objektov. 

 

18. člen 

 

1) Komunalni prispevek odmeri zavezancu za plačilo komunalnega prispevka občinska uprava Občine Tabor z 

odločbo.  

2) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, izda občinska 

uprava odločbo, s katero odmeri komunalni prispevek, na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti po tem, ko od 

upravne enote v zavezančevem imenu prejme obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja.  

3) Zahtevku zavezanca oz. obvestilu upravne enote o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja mora biti 

priložen tisti del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelanega v skladu z vsemi zahtevami po 

predpisih o graditvi objektov, ki vsebuje podatke, potrebne za odmero komunalnega prispevka.  

4) Rok za izdajo odločbe je 15 dni od prejema popolne zahteve. 

5) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi obstoječega objekta, ki se na novo priključuje na posamezno vrsto 

komunalne opreme oz. jo bo uporabljal, izda občinska uprava odločbo po uradni dolžnosti.  
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6) Zoper odločbo iz 1. odstavka tega člena je dovoljena pritožba na župana Občine Tabor. Župan odloči o pritožbi v 

roku 30 dni. 

7) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi gradnje objekta oz. zaradi objekta, za katerega je potrebno gradbeno 

dovoljenje, je zavezanec dolžan plačati komunalni prispevek v roku 30 dni po pravnomočnosti odločbe, s katero 

mu je odmerjen komunalni prispevek oziroma pred izdajo gradbenega dovoljenja.  

8) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi obstoječega objekta, ki se na novo priključuje na posamezno vrsto 

komunalne opreme oz. jo bo uporabljal, je zavezanec dolžan plačati komunalni prispevek v roku 30 dni po 

pravnomočnosti odločbe, s katero mu je odmerjen komunalni prispevek. 

9) V primeru iz prejšnjega odstavka je mogoče določiti tudi obročno odplačevanje komunalnega prispevka, vendar 

tako, da posamezni obrok ni nižji od 100,00 EUR mesečno. O možnosti obročnega odplačevanja odloči župan na 

predlog zavezanca, kateremu je bila izdana odločba po uradni dolžnosti. V primeru obročnega odplačevanja ne 

velja rok plačila iz prejšnjega odstavka, ampak se le-ta določi v pogodbi o obročnem plačilu komunalnega 

prispevka v skladu z opredeljeno dinamiko plačil. 

 

19. člen 

 

1) Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja objekta na odmerjeno 

komunalno opremo, razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti. 

2) Komunalni prispevek ne vključuje gradnje priključkov. Le-te zagotovi investitor sam oz. na lastne stroške. 

 

20. člen 

 

1) Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec iz prejšnjega člena pravico od občine zahtevati sklenitev 

pogodbe o medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo. 

2) S pogodbo iz prejšnjega odstavka se določi rok za priključitev objekta na komunalno opremo in druga vprašanja v 

zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo. 

 

 

21. člen 

 

Če je zavezanec plačal komunalni prispevek, pa pri pristojnem organu ne vloži zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja 

ali mu gradbeno dovoljenje ni izdano oziroma je prenehalo veljati, je upravičen do vračila plačanega komunalnega 

prispevka v višini, kot mu je bil odmerjen. 

 

22. člen 

 

Komunalni prispevek je prihodek občinskega proračuna in je namenski vir financiranja gradnje komunalne opreme ter 

se lahko porablja samo za namen gradnje komunalne opreme skladno z načrtom razvojnih programov občinskega 

proračuna. 

 

23. člen 

 

1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in 

merilih za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Tabor (Ur. list 

RS, št. 99/2011) ter sklep Občinskega sveta Občine Tabor z dne 24. 10. 2011. 

2) Postopki, začeti pred uveljavitvijo tega odloka in vloge za odmero komunalnega prispevka, s katerim občina 

razpolaga v času uveljavitve tega odloka, se obravnavajo po tem odloku. 

 

24. člen 

Ta odlok se objavi v Uradnih objavah Občine Tabor in prične veljati petnajsti dan po objavi. 

 

Številka: 35101-1/2016-1                        

Datum: 19. 12. 2016 

  Župan Občine Tabor 

  Anton GROBLER l.r. 
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PRILOGA 1: ENOTE UREJANJA OKOLJA 

 

TABELA 1: 

ime EUP oznaka EUP ONR velikost parcele 

 Min. 
m

2 
Max. m

2 

Črni Vrh ČR01 SK Stanov. 500 1000 

   Nestanov.  2000 

Območje državnega 
prostorskega akta 

DPA01 PC    

Območje državnega 
prostorskega akta 

DPA02 VC    

K1, 
K2 

   

A    

SK    

Dragopolje DR01 SK Stanov. 500 800 

DR02 SK Nestanov.  2000 

DR03 SK    

DR04 SK    

DR05 SK    

DR06 SK Velikost poljubno spreminja 

DR07 IK    

DR08 IK    

Hudimarje HU01 SK Stanov. 500 800 

  Nestanov.  2000 

HU02 ZS Prosti čas rekreacija 

Kapla KA01 CD Gasilski dom 

KA02 SK Stanov. 500 800 

KA03 SK Nestanov.  2000 

KA04 IG Prilagojeno potrebam objektov 

KA05 IK 

KA07 O Čistilna naprava 

Loke LO01 SK Stanov. 500 1000 

  Nestanov.  2000 

LO02 CD Namen vzdrž. oz. post. koče 

LO03 CD    

Loški vrh (Vinogradi) LV01 SK Stanov. 500 800 

   Nestanov.  2000 

Miklavž pri Taboru MI01 BT Prilagaja funkciji objekta 

MI02 IG Skladišče lesa in objekti za lesne 
odpadke 

MI14 CD Namen vzdrž. oz. post. koče 

MI15 CD    

MI16 CD Razgledni stolp 

MI17 BT Prilagaja funkciji objekta 

Miklavž pri Taboru 
(počitniške hiše) 

MI03 - MI13 Av Stanov. 300 600 

Nestanov.  1000 

Ojstriška vas OJ01 SK Stanov. 500 1000 

OJ02 SK Nestanov.  2000 

OJ03 SK    

OJ04 SK    

OJ05 SK    

OJ06 IG Prilagojeno potrebam objektov 

Odprt prostor občine OP01 - OP13 
 

VC Vodna zemljišča 
 

K1, 
K2 

Razpršena gradnja 
 

G Gozd 

Površine cest PC01 PC  
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PC02 PC 

PC03 PC 

PC04 PC 

Posavsko hribovje - 
razpršena poselitev  

PH01 – PH71 A Stanov. 500  

Nestanov.  2000 

Pondor PO01 SK Stanov. 500 1000 

PO02 SK Nestanov.  2000 

PO03 SS Stanov. 500 800 

  Nestanov.  2000 

PO04 SS LN PONDOR JUG 

Pretežno stanovanjska 
gradnja v okviru razpršene 
poselitve 

ST01 – ST37 As Stanov. 500 1000 

Nestanov.  2000 

Savinjska dolina - razpršena 
poselitev  

SD01 - SD88 A Stanov. 500 1000 

Nestanov.  2000 

Tabor TA01 SS Stanov. 500 800 

TA02 CU Nestanov. PRILAGAJA 
POTREBAM 
OBJEKTA 
 

TA03  SS  

TA04 SS 

TA05 SS 

TA06 SS 

TA07 SS 

TA08 ZK POKOPALIŠČE 

TA09 SS OPPN TABOR JUG – NČRT 
PARCELACIJE 

TA10 SS Stanov. 500  

TA11 SS Stanov. 500 800 

Nestanov. PRILAGAJA 
POTREBAM 
OBJEKTA 
 

Varovalni gozdovi VG01 - VG06 G VAROVANI GOZDOVI 

Vindija VI01 SS Stanov. 500 800 

   Nestanov.  2000 
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Mali mojstri peke piškotov 
 

Mmm … Cimet, med, sladkor, vanilja, pomaranče … Kako mamljivo dišijo prazniki. Za prav posebne slastne vonjave 

pa smo poskrbeli tudi v oddelku 3‒5 let. Že v mesecu novembru smo se lotili peke krasnih, okusnih medenjakov, ki so 

iz gospodinjske učilnice opojno zadišali po celi šoli. Privoščili 

smo jih tudi gospodu županu, gospodu Darku in gospe Miri, ki 

so nas obiskali na tradicionalnem slovenskem zajtrku.  

 

Všeč nam je mešanje različnih sestavin, oblikovanje in 

ustvarjanje piškotov in zelo uživamo, ko iz pečice tako lepo 

zadiši. Za nagrado pa lahko vse to še pojemo. To je dovolj 

dober razlog, da smo tudi v veselem decembru zavihali 

rokave, vzeli predpasnike, valjarje, vse potrebne sestavine in 

se ponovno lotili omamnih piškotov. Tokrat smo si pomagali z modelčki; oblikovali smo zvezde, angelčke, srčke, 

rožice, krogce, smreke … In pri tem smo neznansko uživali. Mmmm, kako so bili dobri. Sedaj smo že pravi mojstri, če 

želite, jih lahko kdaj spečemo tudi za vas.  

 

Prijetno, slastno, dišeče novo leto 2017 vam želimo  

otroci oddelka 3‒5 let z vzgojiteljicama Klavdijo in Tejo. 

  

 

 

Obvestilo upokojencem 

  
Društvo upokojencev Tabor obvešča vse člane, da se bo članarina za leto 2017 

pobirala v društveni pisarni v drugi polovici januarja 2017, in sicer: 

  

- v nedeljo, 22. 1. 2017, od 8.00 do 11.00 ter 

- v nedeljo, 29. 1. 2017, od 8.00 do 11.00. 

  

Članarina je ostala na ravni preteklega leta, to je 8 € ter za vzajemno samopomoč 10 

€. 
 

 

 

 

 

 

 

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

 Društvo upokojencev Tabor 

Aktivnosti naših društev 

11
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Pohod 50 + v novembru 

 
Zopet smo naleteli na lep dan. Tokrat smo pešačili od našega zbirnega mesta izpred KZ Tabor proti Hudimarjem, Lepi 

trati, mimo domačij Markovšek, Drolc in Martink. Od tod se nam je ponujal lep razgled na Tabor in na skrajno zahodni 

del Spodnje Savinjske doline. Pri Hrašarjevi preši smo si privoščili še kratek energijski postanek. Ker je bilo ozemlje 

Virt precej namočeno, smo krenili na obrobje, v gozd in se po mehki gozdni poti sprehodili vse do Mrzlega polja in 

nazaj v Tabor. 

 

Ob klepetanju in razgledovanju po okolici je to skoraj triurno druženje kar hitro minilo. 

 

Srečno do prihodnjič, SREČNO in VAREN KORAK pa želimo tudi vsem v prihajajočem  letu 2017! 

 

                                                                                 Društvo upokojencev Tabor 

 

Člani DMP Tabor sodelovali pri prireditvi Inovativni mladi kmet 2016 

Zveza slovenske podeželske mladine in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije sta 18. novembra 2016 že 10. leto 

podelila naslov Inovativni mladi kmet oz. kmetica. Podelitev tega naslova se je odvijala, kot je na lanski prireditvi 

obljubil predsednik Republike Slovenije, v veliki dvorani Predsedniške palače. Prireditev, katero sta vodila člana DPM 

Tabor Blaž Kovče in Maja Sirše, je s svojim 

nagovorom odprl predsednik Zveze slovenske 

podeželske mladine Rok Damijan, ki je povedal, 

da so mladi kmetje jedro tega dogodka, vsi zbrani 

pa imajo nalogo, da jih popeljejo v svet. Verjame, 

da so na poti večkrat padli, vendar so se vedno 

znova pobrali, zato lahko slišimo zgodbe o 

uspehu. Zahvalil se je prisotnim za udeležbo, 

predvsem pa se je zahvalil prostovoljcem iz 

ZSPM, ki so pripomogli k izvedbi dogodka.  

Predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice 

Slovenije Cvetko Zupančič je povedal, da so k 

projektu pristopili z veseljem in da je mladina 
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tista, ki bo odgovorna za kmetijstvo, urejenost podeželja in pridelavo hrane. Vesel je, da se visoki politiki tega zavedajo 

in da imamo priložnost inovativne predstaviti na tako pomembni lokaciji, saj jih je tako veliko lažje promovirati. 

Povedal je tudi, da so zanj vsi zmagovalci in vse ideje dobre, saj si je vse predstavitve pogledal po televiziji.  

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je povedal, da je bilo pogosto rečeno, da je to sprejem, vendar je to 

prireditev, te pa se v predsedniški palači redko odvijajo. Zaradi simbolike je potrebno paziti, kdaj se organizirajo, in 

rade volje je sprejel odločitev, da 10. Inovativnega mladega 

kmeta organizirajo v Predsedniški palači z jasnim 

sporočilom javnosti, da s pozornostjo in hvaležnostjo 

spremljajo delo Slovenske podeželske mladine in drugih, ki 

se ukvarjajo z razvojem podeželja, da razumejo pomen 

mladih ljudi na podeželju, še posebej inovativnih mladih 

kmetov in gospodarjev. Poudaril je simpatično naključje, da 

se dogaja na dan, ko so otroci po vsej Sloveniji pojedli 

slovenski zajtrk. Vse to so velike stvari, ki se v zadnjih letih 

odvijajo bolj odmevno. Ko govorimo o kmetu, pomislimo 

na pridnost, vendar ni samo tako, saj prireditev sporoča, da 

imamo mlade ljudi, ki so se zelo izobraženi odločili, da prihodnost namenijo življenju na podeželju, da želijo tradicijo 

ohranjati, hkrati pa strmeti k temu, da so inovativni. Zaključil je z mislijo, da imamo v Sloveniji srečo, da živimo 

deloma v mestih in deloma na podeželju, in da mladi budijo svojo prihodnost, ne samo v mestih, ampak tudi v ruralnem 

okolju. Besede občudovanja je namenil vsem, ki se trudijo s projektom. Čestital je vsem kandidatom in povedal, da 

nestrpno pričakuje razglasitev zmagovalca in da se drugo leto ponovno vidimo na novi lokaciji, za katero upa, da bo 

prav tako dala pomen prireditvi. 

Nastopu folklorne skupine France Marolt je sledil opis inovativnih idej in predstavitev kandidatov. Za naziv 

Inovativnega mladega kmeta se je letos potegovalo šest kandidatov. Poleg zmagovalca so sodelovali še Rok Šiftar iz 

Polane pri Murski Soboti, Boštjan Kosec iz Malega Brebrovnika pri Ivanjkovcih, Barbara Petrič iz Brezule pri Račah, 

Damjana Ostanek Heric iz Malih Pec pri Šentvidu 

pri Stični in Anže Legat iz Hraš pri Lescah. 

Najprej so organizatorji podelili nagrado za največ 

prejetih glasov v spletnem glasovanju, ki jo je 

podelila predstavnica ZSPM Petra Simonišek. 

Zahvalila se je snemalni ekipi in Tatjani Kren, ki so 

pripravili odlične prispevke za oddajo Ljudje in 

zemlja. Največ glasov, skoraj 1000, je na spletnem 

glasovanju prejel Toni Kukenberger. Sledila je 

razglasitev Inovativnega mladega kmeta oz. kmetice 

po odločitvi strokovne komisije. Strokovna komisija, 

v sestavi Marjan Golavšek (KGZS) ter Petra 

Simonišek in Primož Žagar iz ZSPM pod 

vodstvom Andreje Krt Stopar, je pri kandidatih in kandidatkah ocenjevala inovativnost ideje, trajnost projekta, 

vključenost vidika zaščite okolja, vpliv na lokalno skupnost in podeželsko območje, napoved ekonomskega učinka in 

tržno usmerjenost kmetije. Kandidatke in kandidati so se izkazali s svežimi idejami, ki njihovim kmetijam dajejo dobro 

podlago za nadaljnji razvoj. S svojimi pristopi in prijemi dokazujejo, da so v kmetijstvu številne poslovne priložnosti, le 

idejo in pogum je treba imeti. Naziv Inovativni mladi kmet je prejel Anton Kukenberger iz Gorenjih Ponikev pri 

Trebnjem. Njegova ideja je usmeritev v neposredno prodajo lastnih mlečnih izdelkov z ekološkim certifikatom, 

predelanih iz senenega mleka. Ker so krave pretežno na paši, je Anton za potrebe molže skonstruiral prevozno molzišče 

za molžo na pašniku, ki je prirejeno za sočasno molžo štirih krav. Molzišče je pokrito, saj mora omogočati molžo v 

vsakem vremenu. Krave vstopajo in izstopajo na molzišče po dvižnih klančinah. Moto Antona Kukenbergerja je: »Vsak 

posel ima možnost za uspeh ne glede na konkurenco, če le delaš dobro.« 

Da je prireditev uspela tako, kot smo si jo zamislili, se na tem mestu zahvaljujemo vsem prostovoljcem iz naših društev, 

ki so na kakršen koli način prispevali k organizaciji dogodka. Hvala vam!  

Zveza slovenske podeželske mladine   
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Mojca Hrastnik 

Adventne delavnice 

 
Zadnjo soboto v novembru so se v Domu krajanov odvile že tretje adventne delavnice. Številni obiskovalci so lahko 

izbirali med kar sedmimi delavnicami. 

 

Izdelovali so lahko različne praznične okraske ter pekli mamljivo dišeče piškote. Izdelali so lahko bleščeče praznične 

voščilnice ter se preizkusili v oblikovanju nakita iz polimerne mase. Pod spretnimi prsti so nastajali unikatni adventni 

venčki, obiskovalci pa so se naučili, kako iz papirja ustvariti čisto svoje darilne vrečke. 

 

Ob prazničnih melodijah in toplih napitkih nam je čas kar prehitro minil. Hvala vsem, ki ste sodelovali pri organizaciji, 

ter vsem, ki ste se v tako velikem številu odzvali povabilu in z nami preživeli lepo ustvarjalno popoldne. 

 

Mojca Šoštarič, TD Tabor 

 

 

Kakšen »Na pomoč!« potrebujejo otroci 

 
V Kapli in Pondorju se pogostokrat odrasli družimo zaradi 

gasilstva. Zelo veliko pozornosti in časa pa mentorji 

namenjamo tudi otrokom in mladini. Kar dva vikenda 

zapored smo se družili z njimi. Zadnjo soboto v novembru 

smo pionirje, mladince in pripravnike odpeljali na kopanje 

naše gasilske zveze v Terme Olimia. Že na avtobusu smo 

tkali nova znanstva, prijateljstva in delili gasilsko znanje. 

Na bazenih in toboganih smo preživeli zabaven dan in se 

že v temi vračali domov z novo, bogato izkušnjo. 

 

Prvo soboto v mesecu decembru pa smo za otroke in 

mladino organizirali dan odprtih vrat. Številni mladi 

obiskovalci so imeli možnost čez cel dan spoznavati zahtevno delo gasilca operativca, v dveh skupinah smo si ogledali 

gasilsko muzejsko zbirko v Prekopi, opravili smo izvoz gasilskega vozila z mlado posadko, spoznali gasilsko sireno na 

vozilu, ob 12. uri pa smo skupaj z otroci spustili pravo sireno. Ker nas je bilo preveč za eno skupino, smo oglede in 

izvoze opravljali v več skupinah. Tista skupina, ki je ostala v domu, je na pravem gasilskem poligonu izkusila 

tekmovalni duh gasilstva. Vmes so najmlajši pobarvali tematske risbe. Na koncu smo jih povabili k slastnemu obroku, 

saj so si kar sami lahko sestavili 

gasilski burger. Da je bilo 

presenečenje popolno, je zanje 

prvi izmed dobrih mož pustil 

darila. Neprecenljivo … kako 

malo je treba, da lahko deliš 

dobro. Če je v duhu gasilstva, je 

to še toliko lepše.   
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Miklavžev turnir v namiznem tenisu 
 

Odigran je bil Miklavžev turnir, in sicer 10. decembra 2016 v Domu krajanov Tabor. Udeležilo se ga je 17 tekmovalcev 

iz širše okolice in domačinov. Tekme so potekale v lepem, športnem vzdušju in turnir smo tako uspešno izpeljali do 

zaključka. Rezultati so naslednji: 

 

Skupina A: 

1. mesto: Tomaž Petrič (Tabor); 

2. mesto: Roman Kos (Tabor); 

3. mesto: Aleš Kumer (Tabor). 

 

 

 

 

Skupina B: 

1. mesto: Jože Skok (Žalec); 

2. mesto: Janko Zorenč (Tabor); 

3. mesto: Franci Uratnik (Trnava). 

 

 

 

 

Dvojice: 

1. mesto: Roman Bergant (Tabor), 

Daniel Kovče (Vrbje); 

2. mesto: Karel Lebič (Trnava), 

Jože Skok (Žalec); 

3. mesto: Žiga Baloh (Tabor), Igor 

Donko (Trnava). 

Čestitke vsem tekmovalcem, še posebej pa najvišje uvrščenim. 

Andi Baloh, vodja namiznoteniške sekcije 

 

 

Jaslice 

 
Jaslice so kipci ali slike, postavljeni za božične praznike 

kot ponazoritev Kristusovega rojstva. Značilne so za 

Rimskokatoliško cerkev in Katoliške cerkve vzhodnega 

obreda. Jaslice tako definira prosta enciklopedija. 

 

Papež Frančišek (Vatikan, 9. decembra 2016) pa pravi: 

»Jaslice so povabilo, da bi naredili prostor za Boga. 

Jaslice in drevo predstavljajo sporočilo upanja in 

ljubezni, pomagajo ustvarjati božično ozračje, 

naklonjeno temu, da z vero živimo skrivnost rojstva 

Iz domače župnije 
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Odrešenika, ki je na zemljo prišel s preprostostjo in 

krotkostjo. Pustimo se pritegniti, v duhu otrok, pred 

jaslicami, kajti tam se dojame dobroto Boga in se 

kontemplira njegovo usmiljenje, ki je postalo človeško 

meso, da bi raznežilo naše poglede.«  

 

Kristusovo rojstvo je najbolje opisano v Lukovem 

evangeliju, na kratko pa ga omenjata tudi evangelista 

Matej (prim. Mt 2,1) in Janez (prim. 7,42). Jaslice pa 

predstavljajo umetniško upodobitev ali uprizoritev 

rojstva Jezusa Kristusa. 

 

Sv. Frančišek Asiški (1181–1226) velja za tistega, ki je 

prvi postavil zamisel in upodobitev božičnega dogodka. 

Po zapisih Tomaža iz Celana je leta 1223 Frančišek 

kakšnih petnajst dni pred božičem hotel »predstaviti 

Dete, rojeno v Betlehemu«.  

 

V Evropi so jih po različnih deželah prevzemali 

postopoma in v različnih obdobjih. Sprva je bila 

postavitev hišnih jaslic v domeni plemstva in bogatih 

družin, kasneje pa so jih postavljali tudi preprosti ljudje. 

 

Na slovensko ozemlje so upodobitve Kristusovega 

rojstva prišle s predstavniki frančiškanskega reda. 

Zgodnejši jaslični motivi se pojavljajo že v 13. stoletju 

na pečatu gornjegrajskega benediktinskega samostana, 

sicer pa je nastanek naših jaslic povezan s prihodom 

jezuitov. Ti so postavili prve jaslice na Slovenskem, in 

sicer leta 1644 v jezuitski cerkvi sv. Jakoba v Ljubljani. 

Od tu so se jaslice razširile tudi v druge cerkve, nato v 

plemiške hiše, v 18. stoletju v meščanske in v 19. 

stoletju še v kmečke domove. V času samostojne 

Slovenije so se zelo razširile tudi žive upodobitve jaslic. 

Prav tako so številne razstave jaslic, ustanovljeno je bilo 

društvo ljubiteljev jaslic Slovenije, enkrat letno pa 

izhaja tudi revija Jaslice. 

 

Rojstvo je vedno središče jaslic. Osrednji liki vsakih 

jaslic so mali Jezus, Božja mati Marija in sv. Jožef. 

Te tri figure predstavljajo sveto družino in so običajno 

najskrbnejše izdelane. V jaslicah je običajno tudi angel 

miru, ki nad betlehemsko votlino oznanja besede 

»Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem« (prim. 

Lk 2,14), pastirji kot predstavniki poljedelske kulture 

ter modri z Vzhoda, ki simbolizirajo poklon znanosti in 

vladarjev novorojenemu Gospodu. Sveto pismo o 

prisotnosti živali v hlevu ob Jezusovem rojstvu sicer ne 

govori, toda ravno poročilo o pastirjih in jaslih je dalo 

ljudski domišljiji pobudo, da je začela upodabljati zlasti 

tiste živali, kravico in oslička, ki so blizu vsakdanjemu 

človeku.  

 

(Besedilo je delno povzeto po knjigah p. dr. Leopolda 

Grčarja Jaslice in Nika Kureta Jaslice na Slovenskem). 

 

Jaslice 2016 v naši župniji 

 

Vsako leto postavimo jaslice tudi v naši farni cerkvi. 

Vrsto zadnjih let jih je skrbno in lepo postavljal gospod 

Alen. Letos pa je drugače. Že pred začetkom 

adventnega časa 2016 je začela, pod mentorstvom 

gospoda Draga Kozinca, jasličarja in podpredsednika 

Društva ljubiteljev jaslic Slovenije, jaslice postavljati 

skupina mladih, ki se pripravljajo na prejem zakramenta 

svete birme. Ves adventni čas je v cerkvi Marijin oltar 

zakrit. V zakritem oltarnem prostoru pa postopoma 

teden za tednom nastajajo jaslice 2016. Na sveti večer, 

24. decembra, bo ob 18. uri otroška božičnica. Pri tej sv. 

maši bomo odkrili jaslice, jih blagoslovili in ob njih 

doživeli otroški sveti večer. 

 

Veselo vest o rojstvu Odrešenika, voščilo za praznike 

in prošnjo za vaš dar za otroke v revnih misijonskih 

deželah pa vam bodo prinesli naši koledniki. Njihov 

obisk lahko pričakujete v ponedeljek, na štefanovo, 

26. decembra, ali pa v soboto, 31. decembra. 

Koledovali bomo med 9.30 in 15. uro. 

 

Vsem želimo lepo praznovanje, vesel božič in 

blagoslovljeno novo leto 2017. 

 

Vida Slakan 

 
 

 

Dotik življenja 

 

Globoko razpri oči, 

ko me zagledaš! 

 

Upogni svoje čelo, 

da izveš misli, ki so ‒ 

namenjene tebi! 

 

 

Literarni utrinki 

Ravnaj si lasé, 

ki ti vihrajo v vetru, 

polnem ljubezni! 

Odvihaj ovratnik, da ti daje zrak, 

opornico tvojemu hrepenenju 

po pomladanskem, 

vzcvetelem življenju!!! 

TKsm 
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Želja 

 
Želél bi ti podati čustva, 

ki jih pričakuješ! 

 

Želél bi ti podariti prihodnost, 

ki ustvarja dvojni lik! 

 

Želél bi ti podariti svojo ljubezen, 

a si ne upam! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAZNIČNI DECEMBER 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Želél bi ti v roke podariti trdnost, 

da naju združi! 

 

Želim si te, a do najine prihodnosti 

je še dolga, dolga pot!!! 

 

Želim … 

 

TKsm 

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@obcina-

tabor.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. 
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Zgodilo se bo 
                                              

Vse planince, pohodnike, vandrovce in prijatelje taborskih hribov vabimo, 
da se udeležite zanimivega 

 

BOŽIČNEGA NOČNEGA POHODA  
NA KRVAVICO IN ZAJČEVO KOČO, 

 

 

ki bo v nedeljo, 25. decembra 2016. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbirno mesto je ob 16. uri: 

 

- pred staro šolo v Lokah za tiste, ki boste šli 

do koče po cesti  

mimo domačije Veteršek (lažja pot), 

- v Ojstrici za tiste, ki boste do koče šli čez 
Krvavico (težja pot). 

Udeleženci, bodite primerno opremljeni za gibanje v 

zimskih razmerah, predvsem pa ne pozabite na 

obvezno svetilko! 

 

Za varnost bodo poskrbeli vodniki, od pohodnikov pa 

pričakujemo poznavanje osnovnih planinskih veščin. 

 

Ne zamudite torej izkušnje, da se v soju svetilk 

povzpnete na našo priljubljeno pohodniško točko, 

potem pa v prijetni družbi uživate toplino in 

gostoljubnost planinske koče. Za hrano in pijačo bo 

poskrbljeno, zagotovo pa bo prav prišel tudi kakšen 

priboljšek iz nahrbtnika. 

Sestopati nameravamo po poti mimo Šekovarja. 

 

Vabljeni! 
 

Planinsko društvo Tabor 
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Napovednik dogodkov v Občini Vransko 

... in še modrosti naših babic 
 Kakršno je na sv. Makarija (2. 1.) vreme bilo, takšno prihodnjega kimavca bo.  

 

 

 
 

 
 

 Če dan na sv. treh kraljev (6. 1.) jasen bo, za dolgo zimo hrani seno.  
 

 Če dan na Pavla (15. 1.) je čist in jasen, bo zemlje sad v tem letu krasen.  

 
                                                          

 

DECEMBER 2016, JANUAR 2017 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nedelja, 25. december ob 00.00 

POGOSTITEV PO POLNOČNICI 
 
 

ob cerkvi sv. Jurija Tabor 

(Društvo podeželske mladine Tabor, 070 321 516) 
 

 

 
 

 
 

 

nedelja, 25. december ob 16.00 
 

 

BOŽIČNI NOČNI POHOD NA KRVAVICO IN ZAJČEVO KOČO 

izpred stare šole Loke oz. iz Ojstrice 

(Planinsko društvo Tabor, 031 604 429) 

 

ponedeljek, 26. december ob 18.00 

BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT TABORSKIH PEVSKIH ZBOROV  

cerkev sv. Jurija Tabor 

(Pevsko društvo Tabor, 041 657 580) 

 

 

DATUM PRIREDITEV KRAJ ORGANIZATOR 

22. 12. 2016 

19.00 

PROSLAVA OB DNEVU 

SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 

Kulturni dom Vransko Občina Vransko 

(03 703 28 00) 

23. 12. 2016 

17.00 

PRIHOD BOŽIČKA Z OBDAROVANJEM Šporna dvorana 

Vransko 

Občina Vransko 

(03 703 12 11, 031 210 298) 

25. 12. 2016 

17.00 

NOČNI POHOD NA ČRETO start pred občinsko 

stavbo 

Planinsko društvo Vransko 

(041 464 185) 

31. 12. 2016 

8.00 

SILVESTRSKI POHOD 

 

start pred občinsko 

stavbo 

Planinsko društvo Vransko 

(041 464 185) 

3. 1. 2017 

10.00 

LITERARNO DRUŽENJE Z 

OSKRBOVANCI 

Naš dom Občinska knjižnica Vransko 

(03 703 12 80) 

7. 1. 2017 

5.00 

GREMO SMUČAT V 

MOKRINE/NASSFELD 

 

odhod izpred Športne 

dvorane Vransko 

ZKTŠ Vransko 

(041 238 749) 

14. 1. 2017 

18.00 

Predavanje Brede Stele 

SLOVENCI NA TRŽAŠKEM KRASU, 

MALONE PREZRT DEL NAŠE 

ZGODOVINE 

Občinska knjižnica 

Vransko 

Občinska knjižnica Vransko 

(03 703 12 80) 

17. 1. 2017 

10.00 

LITERARNO DRUŽENJE Z 

OSKRBOVANCI 

Naš dom Občinska knjižnica Vransko 

(03 703 12 80) 

17. 1. 2017 

18.00 

PRAVLJIČNA URA 

S POUSTVARJANJEM 

Občinska knjižnica 

Vransko 

Občinska knjižnica Vransko 

(03 703 12 80) 

21. 1. 2017 

19.30 

Gledališki abonma 

AGENCIJA ZA LOČITVE 

Kulturni dom Vransko ZKTŠ Vransko 

(03 703 12 11, 031 210 298) 

28. 1. 2017 

10.00 

Otroški abonma 

COPRNICA DRAGICA 

Kulturni dom Vransko ZKTŠ Vransko 

(03 703 12 11, 031 210 298) 

Koledar dogodkov in prireditev – december in januar 
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torek, 27. december ob 19.00 

TRADICIONALNI DECEMBRSKI TURNIR TROJK V KOŠARKI 

Dom krajanov Tabor 

(Športno društvo Partizan Tabor, Sekcija košarka, 031 895 542) 

 

nedelja, 1. januar ob 14.00 

NOGOMETNA TEKMA STARI ‒ MLADI 

nogometno igrišče Razgan 

(Športno društvo Partizan Tabor, Nogometna sekcija, 051 381 306) 

 

četrtek, 12. januar od 9.00 do 10.30 

KROŽEK BIODINAMIČNO KMETOVANJE 

Občina Tabor – sejna soba  

(Kmetijsko gozdarski zavod, Izpostava Žalec, 041 498 266) 

 

torek, 31. januar ob 18.00 

PRAVLJIČNA URICA S POUSTVARJANJEM 

Občinska knjižnica Tabor 

(Medobčinska splošna knjižnica Žalec, Občinska knjižnica Tabor, 03 712 12 52) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

»Če daš sinu samo eno darilo, mu daj navdušenje.«  

 
 (Bruce Barton) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

KOLOFON 

 

Novice izpod Krvavice so informativna tiskovina Občine Tabor. 

Odgovorna urednica: Alenka Kreča Šmid. Člani uredniškega odbora: Maja 

Drča, Tatjana Kovče, Ana Leskovšek, Saša Zidanšek Obreza. 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. 

Fotografije v tokratni izdaji Novic: Občina Tabor, svetovni splet, Boris Sajovic 

(Facebook), Dramska sekcija Teloh, UE Žalec, MSK Žalec, Maja Nose 

Mijanović, Vrtec Tabor, DU Tabor, Namiznoteniiška sekcija Športnega 

društva Tabor, PGD Kapla - Pondor, Zveza slovenske podeželske mladine, 

Blaž Birk, Saša Zidanšek Obreza 

CENIK OGLASOV 

 

Cene ne vsebujejo DDV in veljajo za eno 

izdajo občinskega glasila. Cenik velja za 

oglase, vabila nedomačih društev, vabila s 

komercialnim namenom. 

 

Velikost 

oglasa 

Objava 

oglasa 

 

Objava oglasa za 

DOMAČE 

SUBJEKTE 

1/1 stran 90 € 63 € 

1/2 strani 50 € 35 € 

1/4 strani 35 € 24,50 € 

1/8 strani  15 € 10,50 € 

 

Čestitka 
 

Spoštovane občanke in občani! 

Leto 2016 se poslavlja in pred nami je novo leto z 
novimi željami, cilji in priložnostmi. 

Obljubljamo, da  bo tudi v novem letu 
najpomembnejše vodilo našega dela dobrobit 
občanov in s tem celotne lokalne skupnosti. 

Prijetne božične praznike ter srečno, uspešno in 
zdravo leto 2017! 

 
župan, občinski svet in Občinska uprava Občine 

Tabor 
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